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ZMIANY W SENACIE VII KADENCJI

9

Zmiany w składzie Prezydium Senatu
17 XI 2010 r. senatorowie wybrali senator Grażynę Sztark (PO) na wicemarszałka Senatu. Funkcję 

tę objęła po zmarłej senator Krystynie Bochenek. 
Po tej zmianie w skład Prezydium Senatu wchodzą: marszałek Bogdan Borusewicz oraz wicemar-

szałkowie: Zbigniew Romaszewski, Grażyna Sztark i Marek Ziółkowski.

Sekretarze Senatu
W związku z wyborem senator Grażyny Sztark na wicemarszałka 25 XI 2010 r. odwołano ją z funkcji 

sekretarza Senatu, a na jej miejsce powołano senatora Sławomira Kowalskiego. Z kolei 8 VII 2010 r. z funkcji 
sekretarza Senatu odwołano senatora Władysława Dajczaka i na jego miejsce powołano senatora Witolda 
Idczaka. W wyniku tych zmian sekretarzami Senatu są senatorowie: Małgorzata Adamczak, Przemysław 
Błaszczyk, Stanisław Gorczyca, Tadeusz Gruszka, Witold Idczak, Sławomir Kowalski, Waldemar Kraska 
i Andrzej Szewiński.

Zmiany w składzie Senatu
W 2010 r. dwukrotnie zmienił się skład Senatu. Na koniec roku Izba liczyła 99 senatorów. W kata-

strofi e pod Smoleńskiem zginęło troje senatorów: Krystyna Bochenek, Janina Fetlińska i Stanisław Zając. 
Spowodowało to konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających w województwach: mazowiec-
kim (okręg wyborczy nr 15), podkarpackim (okręg wyborczy nr 21) i śląskim (okręg wyborczy nr 30). 
Odbyły się one 20 VI 2010 r.

Zgodnie z obwieszczeniem Państwowej Komisji Wyborczej z 21 VI 2010 r., w okręgu wyborczym 
nr 15 na senatora wybrano Michała Boszkę, zgłoszonego przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo 
Ludowe, który uzyskał 132 427 głosów. Frekwencja wyborcza wyniosła 48,97%. 

W okręgu wyborczym nr 21 mandat uzyskała Alicja Zając (wdowa po senatorze Stanisławie Zają-
cu), zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, jedyna tamtejsza kandydatka. Uzyskała 
269 928 głosów. Frekwencja wyniosła 47,07%. 

W okręgu wyborczym nr 30 na senatora wybrano Leszka Piechotę, zgłoszonego przez Komitet Wy-
borczy Platforma Obywatelska RP. Uzyskał 244 899 głosów. Frekwencja wyniosła 53,47%. 

Nowo wybrani senatorowie złożyli ślubowanie podczas 58. posiedzenia Izby, 2 VII 2010 r.
Druga zmiana nastąpiła 21 XI 2010 r., kiedy senator Piotr Głowski (PO), zgodnie z zasadą nie-

połączalności mandatu parlamentarnego, złożył swój mandat, ponieważ został wybrany na prezydenta 
Piły. Prezydent RP 13 XII 2010 r. postanowił, że wybory uzupełniające w okręgu nr 37 odbędą się 
6 II 2011 r. 

Grażyna Sztark
Okręg wyborczy nr 39 – Koszalin, kandydatka PO RP.
Urodzona 17 XII 1954 r. w Czaplinku. Absolwentka Bałtyckiej Wyższej Szko-
ły Humanistycznej w Koszalinie. Radna miasta Białogardu (1990–1994), Rady 
Powiatu Białogardzkiego (2002–2006), Sejmiku Województwa Zachodniopomor-
skiego (1998–2002, 2006–2007), wojewoda koszaliński (1998). Członkini PO RP.
W Senacie VII kadencji – członkini Komisji Ustawodawczej, była członkinią Ko-
misji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Środowiska; członkini Klubu Sena-
torów PO. 
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Michał Boszko
Okręg wyborczy nr 15 – Płock, kandydat PSL.
Urodzony 6 VI 1939 r. w Drwałach. Absolwent Wydziału Pedagogiki i Psychologii 
Uniwersytetu Warszawskiego. Przewodniczący Sejmiku Województwa Płockiego 
(1994–1998), starosta powiatu płockiego (1999–2010). Odznaczony Krzyżem Ofi cer-
skim Orderu Odrodzenia Polski. Członek PSL. 
W Senacie VII kadencji – członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej; członek Klubu Poselskiego PSL.

Leszek Piechota
Okręg wyborczy nr 30 – Katowice, kandydat PO RP.
Urodzony 20 IX 1958 r. w Katowicach. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politech-
niki Śląskiej w Gliwicach. Przez wiele lat związany zawodowo z górnictwem. Radny 
Rady Miasta Katowic (2006–2008), wiceprezydent Katowic (2008–2010). Członek 
PO RP.
W Senacie VII kadencji – członek Komisji Środowiska, Komisji Zdrowia; członek 
Klubu Senatorów PO. 

Alicja Zając
Okręg wyborczy nr 21 – Krosno, kandydatka PiS.
Urodzona 26 VI 1953 r. we Wrocławiu. Absolwentka Wydziału Nauk Przyrodniczych 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Przewodnicząca Rady Powiatu w Jaśle (2006–2010). 
Bezpartyjna.
W Senacie VII kadencji – członkini Komisji Środowiska; członkini Klubu Parlamen-
tarnego PiS.
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13

ŻAŁOBA W SENACIE

Katastrofa samolotu pod Smoleńskiem
10 IV 2010 r. w drodze na uroczyste obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej w katastrofi e samolotu 

pod Smoleńskiem zginęli: prezydent Lech Kaczyński, jego małżonka Maria oraz kilkadziesiąt najważniej-
szych osób w państwie. Wśród nich znaleźli się wicemarszałek Senatu Krystyna Bochenek, senatorowie Ja-
nina Fetlińska i Stanisław Zając, wicemarszałkowie Sejmu Krzysztof Putra i Jerzy Szmajdziński, posłowie: 
Leszek Deptuła, Grzegorz Dolniak, Grażyna Gęsicka, Przemysław Gosiewski, Izabela Jaruga-Nowacka, 
Sebastian Karpiniuk, Aleksandra Natalii-Świat, Maciej Płażyński, Arkadiusz Rybicki, Jolanta Szymanek-
-Deresz, Zbigniew Wassermann, Wiesław Woda i Edward Wojtas. Senatorami poprzednich kadencji byli: 
prezydent Lech Kaczyński, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Maciej Płażyński i wicemarszałek 
Sejmu Krzysztof Putra.

Śmierć ponieśli także: były prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, ministrowie 
w Kancelarii Prezydenta – Władysław Stasiak, Paweł Wypych i Mariusz Handzlik, szef Biura Bezpieczeń-
stwa Narodowego Aleksander Szczygło, wiceministrowie: spraw zagranicznych – Andrzej Kremer, obrony 
– Stanisław Komorowski i kultury – Tomasz Merta, rzecznik praw obywatelskich Janusz Kochanowski, 
prezes NBP Sławomir Skrzypek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej Janusz Kurtyka, sekretarz generalny 
Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzej Przewoźnik, kierownik Urzędu ds. Kombatantów 
i Osób Represjonowanych Janusz Krupski, dowódcy polskich sił zbrojnych. Ofi arami katastrofy byli także 
przedstawiciele Rodzin Katyńskich i stowarzyszeń kombatanckich, legendarna działaczka opozycji Anna 
Walentynowicz, aktor Janusz Zakrzeński i prezes Światowego Związku Żołnierzy AK Czesław Cywiński, 
funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu oraz załoga samolotu.

Tragicznie zmarli senatorowie

Krystyna Bochenek

Okręg wyborczy nr 30 – Katowice, kandydatka PO RP. 
Urodzona 30 VI 1953 r. w Katowicach. Zginęła 10 IV 2010 r. 
Absolwentka Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 
Dziennikarka Polskiego Radia Katowice. Przewodnicząca Komisji Języka w Mediach, 
wiceprzewodnicząca Rady Programowej TVP Polonia. Twórczyni ogólnopolskiego 
Dyktanda, popularyzatorka zdrowia i kultury języka polskiego. Senator V i VI kaden-
cji. Bezpartyjna.
W Senacie VII kadencji – członkini Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami 
za Granicą, Komisji Kultury i Środków Przekazu; członkini Klubu Senatorów PO.
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Janina Fetlińska

Okręg wyborczy nr 15 – Płock, kandydatka PiS.
Urodzona 14 VI 1952 r. w Tuligłowach. Zginęła 10 IV 2010 r. 
Absolwentka Wydziału Pielęgniarskiego Akademii Medycznej w Lublinie, doktor nauk 
medycznych w zakresie pielęgniarstwa. Autorka artykułów naukowych poświęconych 
pielęgniarstwu, promocji zdrowia i zdrowiu publicznemu. Radna powiatu ciechanow-
skiego (1998–2005), senator VI kadencji. Członkini PiS.
W Senacie VII kadencji – członkini Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za 
Granicą, Komisji Zdrowia; członkini Klubu Parlamentarnego PiS.

Stanisław Zając

Mandat uzyskał w wyborach uzupełniających 22 VI 2008 r. 
Okręg wyborczy nr 21 – Krosno, kandydat PiS.
Urodzony 1 V 1949 r. w Święcanach. Zginął 10 IV 2010 r. 
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył aplikacje sędziow-
ską i adwokacką. Adwokat, obrońca działaczy opozycyjnych w licznych procesach po-
litycznych. Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego (2002–2005). Poseł na Sejm 
I, III, V i VI kadencji, wicemarszałek Sejmu III kadencji. Członek PiS.
W Senacie VII kadencji – przewodniczący Komisji Obrony Narodowej, członek Komisji 
Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą; członek Klubu Parlamentarnego PiS.

Senat w żałobie
Po tym tragicznym wydarzeniu Senat pogrążył się w żałobie. Na miejscach senatorów, którzy zgi-

nęli, położono bukiety biało-czerwonych kwiatów. Wywieszono, przepasane czarną wstęgą, zdjęcia prezy-
denta Lecha Kaczyńskiego oraz zmarłych senatorów: Krystyny Bochenek, Janiny Fetlińskiej i Stanisława 
Zająca. Wystawiono także księgę kondolencyjną, ustawiały się kolejki osób pragnących się do niej wpisać. 
Wartę przy księdze pełniła Straż Marszałkowska.

Marszałek Bogdan Borusewicz napisał w księdze: „Stała się wielka tragedia. Razem z prezydentem 
RP w Smoleńsku zginęła wicemarszałek Senatu Krystyna Bochenek oraz senatorowie Stanisław Zając 
i Janina Fetlińska. Łączę się w głębokim żalu z ich rodzinami. Polska straciła wybitnych polityków, a ja 
bliskich nam wszystkim kolegów i koleżanki. Będziemy o Was pamiętać”. „Drogie Koleżanki i Drodzy 
Koledzy, odeszliście od nas, pełniąc służbę do końca w naszym imieniu. To będzie zawsze Wasz dzień, 
10 kwietnia, w historii naszej ojczyzny. Razem z naszymi wszystkimi rodakami Wasze odejście głęboko 
przeżywają parlamentarzyści europejscy. Przywożę Wam ich dobre myśli, wspomnienie i pamięć” – brzmi 
wpis szefa Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka. „Nie mamy słów na wyobrażenie naszego żalu” – na-
pisał Andrzej Wajda. 

Na ręce marszałka Bogdana Borusewicza napływały liczne kondolencje od przedstawicieli państw, 
instytucji i osób prywatnych.

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek nazwał katastrofę smoleńską niewyobra-
żalną w skali świata. „Polska i cała Europa poniosły wielką stratę. Nigdy jeszcze w katastrofi e lotni-
czej nie zginęło w Europie tak wiele demokratycznie wybranych osób, sprawujących najwyższe funkcje 
państwowe. Pełnili służbę w imieniu nas wszystkich. Przyjąłem z ogromnym smutkiem wstrząsającą 
informację o śmierci mojego przyjaciela, wielkiego polskiego polityka, prezydenta Polski Lecha Ka-
czyńskiego oraz jego żony, Pierwszej Damy, Marii Kaczyńskiej. Z ciężkim sercem myślę o polskich 
politykach, urzędnikach państwowych, załodze i wszystkich innych osobach, które były na pokładzie 
tego samolotu” – napisał.

„Byłem głęboko wstrząśnięty, gdy dowiedziałem się o tej strasznej katastrofi e, która kosztowała 
życie Prezydenta Kaczyńskiego i wielu wysokich polskich przedstawicieli władzy, jak również członków 
ich rodzin. To jest zarówno osobista, jak i narodowa tragedia. (...) Są to dni żałoby nie tylko dla Polski, ale 
również dla całej Europy” – napisał Mevlüt Çavuşoğlu, przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego 
Rady Europy.
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Zgromadzenie Posłów i Senatorów
13 IV 2010 r. zebrało się Zgromadzenie Posłów i Senatorów, poświęcone uczczeniu pamięci ofi ar ka-

tastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. „Ponieśliśmy wszyscy bolesną stratę” – powiedział marszałek Sejmu 
Bronisław Komorowski.

W uroczystości uczestniczyły rodziny parlamentarzystów, którzy zginęli w katastrofi e. W Sejmie byli 
również przedstawiciele najwyższych władz państwowych, w tym premier Donald Tusk, członkowie rządu, 
przedstawiciele Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Na uroczystość przybyli także m.in. szef Parla-
mentu Europejskiego Jerzy Buzek, b. prezydenci Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski, b. premier Tadeusz 
Mazowiecki, kardynał Józef Glemp, europosłowie i przedstawiciele korpusu dyplomatycznego.

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz powiedział: „Ta tragedia, która się wydarzyła, ma wymiar 
nie tylko państwowy. Wielu z tych, którzy odeszli, było naszymi znajomymi i przyjaciółmi. Ta tragedia ma 
dla nas także wymiar tragedii osobistej”. 

Zgromadzenie Posłów i Senatorów przyjęło oświadczenie w sprawie uczczenia pamięci prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego i członków Jego delegacji – ofi ar katastrofy pod Smoleń-
skiem, odczytane przez marszałka Bogdana Borusewicza:

W dniu 10 IV 2010 r. Rzeczpospolita Polska poniosła niepowetowaną stratę. Doszło do największej 
tragedii w powojennej historii Polski. W drodze na uroczystości z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej 
w katastrofi e lotniczej pod Smoleńskiem zginął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński z Mał-
żonką. Śmierć ponieśli wszyscy członkowie delegacji, w tym ostatni Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na 
Uchodźstwie oraz osiemnaścioro Posłów i Senatorów, wśród nich troje Wicemarszałków Sejmu i Senatu 
oraz Marszałek Sejmu III kadencji. Las smoleński stał się miejscem polskiego dramatu. Stajemy znowu 
wobec wielkiego wyzwania, jakim jest zrozumienie sensu ofi ary życia w imię służby Ojczyźnie. 

Posłowie i Senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej, pogrążeni w smutku, pragną przekazać wyrazy 
współczucia i ludzkiej solidarności w bólu z rodzinami ofi ar, ze wszystkimi, którym los zabrał najbliższych, 
przyjaciół i kolegów. 

Posłowie i Senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej dziękują za wyrazy otuchy i słowa pocieszenia 
płynące z całego świata. Wyrażamy wdzięczność Rosjanom za okazane współczucie i solidarność.

Składając hołd wszystkim ofi arom tragicznej katastrofy i oddając Im cześć, dziękujemy za Ich wier-
ną służbę Polsce.

Dzisiaj w obliczu tego narodowego dramatu jesteśmy razem, złączeni troską o losy naszej Ojczyzny.
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Msza żałobna w intencji ofiar katastrofy pod Smoleńskiem
13 IV 2010 r. mszę żałobną w intencji ofi ar katastrofy pod Smoleńskiem, odprawioną w archikate-

drze św. Jana Chrzciciela w Warszawie, koncelebrował kardynał Józef Glemp. W homilii powiedział „Panie 
Boże, druga odsłona katyńskiego dramatu rozegrała się nie po naszej myśli, pozwól nam przez wiarę od-
czytać sens Twojej myśli”. Mówiąc o ofi arach katastrofy, kardynał stwierdził, że będą żyć nie tylko w pa-
mięci narodowej i dokonanych dziełach. „Przede wszystkim będziecie żyć w życiu samego Pana Boga, to 
jest inne życie” – powiedział. 
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Ceremonia ku czci ofiar katastrofy 
w Parlamencie Europejskim 

14 IV 2010 r. w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli odbyła się ceremonia poświęcona 
ofi arom katastrofy samolotu pod Smoleńskiem. Wzięli w niej udział marszałek Senatu Bogdan Borusewicz 
i wicemarszałek Sejmu Stefan Niesiołowski, przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso, 
komisarze, a także 21 ambasadorów i przedstawiciele 51 krajów.

Uroczystość rozpoczęło odegranie hymnów europejskiego i polskiego. Następnie przewodniczący 
Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, a także polscy i zagraniczni eurodeputowani odczytali nazwi-
ska 96 ofi ar tragedii. Podczas odczytywania każdego nazwiska polska młodzież ze szkoły europejskiej 
w Brukseli kładła białą różę.

Przewodniczący Jerzy Buzek powiedział: „Spotykamy się, by oddać hołd zabitym pod Smoleń-
skiem, wśród nich prezydentowi i 18 posłom i senatorom. Była to katastrofa bez precedensu, zginęli w trak-
cie wykonywania obowiązków służbowych, w drodze na miejsce kaźni polskich ofi cerów (...). Historia 
w sposób dramatyczny zatoczyła koło. Jesteśmy poruszeni reakcją Rosji i Rosjan, pełną godności i zrozu-
mienia. Za to dziękujemy Federacji Rosyjskiej”.

Marszałek Bogdan Borusewicz podziękował za wyrazy współczucia i jedności z całym narodem 
polskim. „Wiemy, że będąc w Unii Europejskiej, możemy liczyć na wszystkich członków Unii, ale wyrazy 
solidarności płyną także ze wszystkich stron świata, w tym szczególnie z Rosji” – powiedział.

Hołd ofiarom katastrofy podczas XII Spotkania 
Stowarzyszenia Senatów Europy 

16 IV 2010 r. uczestnicy XII Spotkania Stowarzyszenia Senatów Europy w Rzymie minutą ciszy 
uczcili pamięć prezydenta Lecha Kaczyńskiego i innych ofi ar katastrofy pod Smoleńskiem. Kondolencje 
dla narodu polskiego przekazano na ręce marszałka Bogdana Borusewicza.

Przewodniczący Senatu Włoch Renato Schifani powiedział: „Cała Europa odczuwa dzisiaj brater-
stwo w kultywowaniu pamięci przeszłości pełnej bólu i niejednej żałoby; pamięci, która na trwałe wpisała 
się w drogę pojednania i odnowionej solidarności między wszystkimi narodami europejskimi”.

Powroty... 
14 IV 2010 r. do Polski wróciły trumny z 30 ciałami ofi ar katastrofy, wśród nich z ciałem sena-

tor Janiny Fetlińskiej. Na lotnisku wojskowym w Warszawie odbyła się ceremonia żałobna, w której 
uczestniczyły rodziny tragicznie zmarłych, przedstawiciele najwyższych władz państwowych z premie-
rem Donaldem Tuskiem, parlamentarzyści, m.in. wicemarszałek Zbigniew Romaszewski z grupą se-
natorów, duchowni. W intencji ofi ar katastrofy odmówiono ekumeniczną modlitwę. Odegrano hymn 
państwowy i sygnał „Śpij, kolego”. 
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Premier Donald Tusk powiedział „Musimy ocalić od zapomnienia w przyszłości tych, którzy 
zginęli. Musimy pamiętać o narodowej tragedii, ale także o każdym z nich osobna. Musimy pamię-
tać o najbliższych dziś, ale także wtedy, kiedy będą potrzebowali pomocy państwa i wszystkich 
ludzi” – dodał.

Wspominając senator Janinę Fetlińską, premier podkreślił, że była oddana swojemu miastu oraz 
Prawu i Sprawiedliwości. Przyjaciele i znajomi wspominali ją jako serdeczną osobę, której pasją życiową 
były sprawy polskiej służby zdrowia. 

15 IV 2010 r. kolejne 34 trumny z ciałami ofi ar katastrofy lotniczej przyleciały do Warszawy, a wśród 
nich trumna z ciałem wicemarszałek Krystyny Bochenek. Na płycie lotniska odbyła się ceremonia żałob-
na z udziałem rodzin, duchowieństwa, najwyższych władz państwowych, m.in. marszałka Senatu Bogdana 
Borusewicza i senatorów.

„Przybyliście do swojej ojczyzny, przybyliście do swoich najbliższych, do swoich rodzin, do swo-
ich przyjaciół. Witamy Was tutaj, tak jak wita Was cała Polska, chociaż wszyscy chcieliśmy innego 
powitania” – mówił premier Donald Tusk. O wicemarszałek Krystynie Bochenek powiedział: „Wybitna 
dziennikarka, to Jej zawdzięczamy narodowe Dyktando. Całe życie służyła ludziom, dzieciom, chorym. 
Wszyscy Ją bardzo kochaliśmy”. Przyjaciele wspominali ją jako osobę o niesamowitej energii, pełną 
pomysłów, mistrzynię organizacji, wzór elegancji, żyjącą szybko, ale nie byle jak, osobę, która najwięcej 
wymagała od siebie. 

23 IV 2010 r. trumna z ciałem senatora Stanisław Zająca została sprowadzona do Polski wraz 
z trumnami 20 innych ofi ar katastrofy pod Smoleńskiem. W uroczystości żałobnej na warszawskim lot-
nisku wzięły udział rodziny ofi ar, przedstawiciele najwyższych władz państwowych, m.in. marszałkowie 
Sejmu i Senatu Bronisław Komorowski i Bogdan Borusewicz, premier Donald Tusk, duchowieństwo i do-
wództwo armii.

„Długo czekaliśmy na Was, już prawie dwa tygodnie, od chwili, która wstrząsnęła każdą Polką 
i każdym Polakiem (...). Długo czekaliśmy, ale czekalibyśmy lata, gdyby była taka potrzeba, żeby Was tu 
w smutku powitać i żeby Was pochować w ojczystej ziemi” – powiedział premier.
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Uroczystości żałobne na pl. Piłsudskiego w Warszawie
17 IV 2010 r. syreny w całym kraju i dzwony kościołów rozbrzmiały na rozpoczęcie państwowych 

uroczystości żałobnych, poświęconych 96 ofi arom katastrofy pod Smoleńskiem. Uczestniczyło w nich bli-
sko 100 tys. osób, przede wszystkim rodziny tragicznie zmarłych, a także przedstawiciele władz państwo-
wych z marszałkiem Sejmu, pełniącym obowiązki prezydenta Bronisławem Komorowskim, marszałkiem 
Senatu Bogdanem Borusewiczem i premierem Donaldem Tuskiem. W ceremonii wzięli udział członkowie 
Episkopatu Polski, hierarchowie innych wyznań, generalicja, reprezentanci korpusu dyplomatycznego. 

Nad ołtarzem powieszono zdjęcia wszystkich osób, które zginęły podczas katastrofy. Odczytano 
fragment Apokalipsy św. Jana. Pamięć ofi ar uczczono chwilą ciszy. Następnie odczytane zostały nazwiska 
wszystkich poległych w katastrofi e prezydenckiego samolotu. Państwowe uroczystości żałobne zakończyły 
trzy salwy karabinowe.

W intencji ofi ar odprawiona została uroczysta msza św.. „Polska tragedia zjednoczyła nas, Pola-
ków, i ludzi na całym świecie” – powiedział metropolita warszawski abp Kazimierz Nycz. Przedstawiciele 
Kościoła prawosławnego odśpiewali fragment panichidy, nabożeństwa żałobnego odprawianego w trady-
cji kościołów wschodnich. Przedstawiciele Kościoła ewangelicko-augsburskiego podkreślili, że zarówno 
70 lat temu, jak i 10 IV 2010 r. Kościół poniósł nieodżałowaną stratę.

„Śmierć 96 osób w katastrofi e lotniczej pod Smoleńskiem ujawnia nam nowe wartości każdej z nich; 
cały naród je odkrył i głosi” – powiedział na zakończenie mszy przewodniczący Konferencji Episkopatu 
Polski abp Józef Michalik. Zauważył, że ta tragiczna śmierć ukazała nowe oblicze polskiego narodu.

Uroczystości pogrzebowe zmarłych senatorów
21 IV 2010 r. w Ciechanowie odbyły się uroczystości pogrzebowe senator Janiny Fetlińskiej. 

Trumnę, okrytą biało-czerwoną fl agą, wystawiono w kościele farnym. Honorową wartę zaciągnęły przy 
niej m.in. pielęgniarki i położne z ciechanowskiego szpitala. W ceremonii pogrzebowej uczestniczyli mar-
szałek Bogdan Borusewicz, parlamentarzyści, przedstawiciele nauki, samorządu i środowiska pielęgniar-
skiego, liczni mieszkańcy Ciechanowa i goście z całej Polski.

Nabożeństwo w intencji senator Janiny Felińskiej odprawił biskup płocki Piotr Libera. „Gdy Nina 
coś organizowała, gdy podejmowała jakąś inicjatywę, to podejmowała ją do końca. Starała się pomagać 
konkretnie: rodzinie z 11 dzieci, osobom niepełnosprawnym, troszczyła się o promocję zdrowia, o walkę 
z nałogami, a zwłaszcza z nikotynizmem. Próbowała ocalić od zapomnienia wartościowe postaci, wspiera-
jąc np. proces beatyfi kacji krakowskiej zakonnicy Hanny Chrzanowskiej, której ojciec – profesor Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego – został zamordowany w niemieckim obozie koncentracyjnym, a brat zabity przez 
NKWD w obozie w Kozielsku” – wspominał biskup. 

„Była jednym z najpracowitszych senatorów. Wychodziła poza klasyczny typ polityka, była bardziej 
społecznikiem. Zawsze pamiętała, że jest pielęgniarką, starała się to środowisko reprezentować, często 
mówiła o problemach służby zdrowia” – żegnał Janinę Fetlińską marszałek Bogdan Borusewicz. „Pani Ja-
nina Fetlińska była jednym z najbardziej aktywnych i pracowitych senatorów. Miała wiele pomysłów, które 
chciała realizować. Przychodziła z nimi do mnie, często rozmawialiśmy” – mówił.
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 W imieniu senatorów Prawa i Sprawiedliwości zmarłą pożegnał senator Stanisław Karczewski. 
„Dziś w środku Mazowsza przyszedł czas na kolejne pożegnanie. Dla mnie szczególnie bolesne, bo to po-
żegnanie z osobą, która spośród senatorów była mi najbliższa. Musimy zmieścić w sercach i Wawel, i Cie-
chanów, i inne mogiły” – powiedział. „Służba była jej pasją. Gorący, żarliwy patriotyzm był drogowskazem 
jej codziennych poczynań. Pytała zawsze: co to przyniesie Polsce?” – dodał. 

Poseł Marek Suski odczytał list prezesa Prawa i Sprawiedliwości z kondolencjami dla rodziny zmar-
łej. „Odeszła senator wielkiego serca” – napisał Jarosław Kaczyński. 

Zmarłą żegnała także minister Kazuko Shiraishi z Ambasady Japonii w Polsce. „W tragedii pod 
Smoleńskiem Japonia straciła przyjaciółkę” – mówiła, nie kryjąc łez. 

Na cmentarzu senator Janinę Fetlińską pożegnała Elżbieta Buczkowska, prezes Naczelnej Izby Pie-
lęgniarek. „Żegnają Cię wszystkie pielęgniarki w Polsce. Byłaś dla nas wielkim wsparciem. Do kogo teraz 
zwrócimy się o pomoc? Dziękujemy Ci za wszystko. Będziesz w naszej pamięci i w sercach” – zapewniła.

Prof. Bożena Urbanek z Zakładu Historii Nauki PAN, gdzie senator Janina Fetlińska pisała pracę 
habilitacyjną, której nie zdążyła już obronić, z żalem przyznała: „Tak wcześnie odeszłaś, a mogłaś tak wiele 
jeszcze zrobić dla pielęgniarstwa”.

Po mszy świętej kondukt żałobny przeszedł ulicami miasta na cmentarz komunalny, gdzie odbył się 
pogrzeb zgodnie z ceremoniałem wojskowym. 

Za wybitne zasługi w służbie państwu i społeczeństwu senator Janina Fetlińska pośmiertnie została 
odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

22 IV 2010 r. mszą św. w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach rozpoczęły się uroczystości 
pogrzebowe wicemarszałek Krystyny Bochenek. Poprzedziło je czuwanie przy trumnie zmarłej. Wartę 
objęli m.in. wojewoda śląski, marszałek województwa śląskiego, prezydent Katowic, politycy Platformy 
Obywatelskiej, a także szefowie śląskich służb mundurowych. Oprócz rodziny i najbliższych zmarłą żegna-
li m.in. marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, wicemarszałkowie Senatu Zbigniew Romaszewski i Marek 
Ziółkowski, wicemarszałek Sejmu Stefan Niesiołowski, premier Donald Tusk, przewodniczący Parlamentu 
Europejskiego Jerzy Buzek, minister kultury Bogdan Zdrojewski, przewodniczący Senatu Czech Přemysl 
Sobotka, wiceprzewodniczący Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej Aleksander 
Torszin. Byli też językoznawcy, z którymi Krystyna Bochenek organizowała ogólnopolskie Dyktando, oraz 
Krystyny z całej Polski – uczestniczki dorocznych zjazdów pań o tym imieniu, zainicjowanych kilkanaście 
lat temu przez zmarłą. 

Uroczystościom żałobnym przewodniczył metropolita katowicki abp Damian Zimoń. Podczas ho-
milii powiedział, że swoiste rekolekcje przeżywane po katastrofi e powinny zbliżyć do siebie Polaków. 
Przypomniał, że Krystyna Bochenek była doskonałą dziennikarką, świadomą odpowiedzialności za słowo, 
która wychowała grono licznych następców. „Udowodniła – to bardzo ważne – że polityka jest miejscem 
dla świeckich katolików, w którym mogą skutecznie pracować na rzecz dobra wspólnego. Bardzo pani 
Krystynie za to dziękujemy my tutaj, na Śląsku” – powiedział arcybiskup.

Marszałek Bogdan Borusewicz wspominał zmarłą jako osobę kochającą ludzi, rodzinę, Śląsk, 
Polskę. Mówił, że była piękną, mądrą i dobrą osobą. Nazwał ją kwiatem, który rozkwitł w polskim Sena-
cie. „Nie było to najlepsze otoczenie dla takich kwiatów, ale tym bardziej on był widoczny. Ale funkcjo-
nując w Senacie jako marszałek, potrafi ła też w sposób bardzo dyskretny i sympatyczny doprowadzić do 
porządku i uspokoić każdego, którego polityczne emocje przekraczały merytoryczną treść” – wspominał 
marszałek. 
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Szef Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek tak wspominał zmarłą: „Uczyłaś nas szacunku, uczyłaś nas 
dumy z naszego języka (...). Uczyłaś nas wierzyć, że wszystko jest możliwe. Dzisiaj tylko nie możemy uwierzyć, 
że nie ma Cię wśród nas. Dlatego Śląsk 13. dzień nieprzerwanie pogrążony jest w żałobie. Żegnaj, Krystyno”.

Wzruszenia nie krył premier Donald Tusk. „Byłaś prawdziwą perłą w koronie. Bez ciebie tutaj już 
nic nie będzie takie samo” – mówił. „Ty na nagrodę w tym lepszym życiu na pewno zasłużyłaś. My tutaj 
będziemy mieli życie trochę trudniejsze i smutniejsze, bo bez Ciebie. Ale będziemy pamiętać Ciebie i to, 
co robiłaś, będziemy pamiętać o twoich bliskich i spróbujemy choćby trochę naśladować Ciebie w tym 
wszystkim, co dla nas, Polaków, zrobiłaś. Bardzo Cię kochaliśmy, Krysiu. Cześć Twojej pamięci” – zakoń-
czył premier.

W imieniu przyjaciół i współpracowników z Polskiego Radia Katowice, z którym przez 30 lat zwią-
zana była Krystyna Bochenek, pożegnała ją dziennikarka Anna Sekudewicz. „Jedyne, co możemy zrobić, 
to mówić o niej, chociaż słowa wydają nam się zbyt małe, zbyt zwyczajne. Krystyna była piękna i dobra. 
Wszystko, co robiła, służyło ludziom; świat wartości był dla niej ogromnie ważny” – mówiła, wyliczając 
liczne inicjatywy zmarłej i akcje społeczne, w których brała udział.

Krystynę Bochenek pochowano na cmentarzu parafi alnym w Katowicach. Do grobu wraz z trumną 
złożono ziemię z Katynia. Oddano salwy honorowe. 

Wicemarszałek Senatu została pośmiertnie odznaczona Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą 
Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotym Medalem Zasłużony Kul-
turze „Gloria Artis”.

25 IV 2010 r. odbyły się uroczystości pogrzebowe senatora 
Stanisława Zająca. W przeddzień i do czasu rozpoczęcia mszy trum-
nę wystawiono w kaplicy na starym cmentarzu w Jaśle. Odczytano po-
stanowienie o pośmiertnym odznaczeniu senatora Krzyżem Koman-
dorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi 
w służbie państwu i społeczeństwu”. Kilka dni wcześniej sejmik woje-
wództwa podkarpackiego, także pośmiertnie, uhonorował go odznaką 
i tytułem „Zasłużony dla województwa podkarpackiego”.

Mszę św. żałobną celebrował biskup pomocniczy archidie-
cezji przemyskiej Adam Szal. W homilii ks. Stanisław Słowik, 
przyjaciel z lat szkolnych senatora, powiedział, że był on człowie-
kiem, który w życiu i w polityce osiągnął bardzo wiele. Przypo-
mniał jego drogę parlamentarną.

Marszałek Bogdan Borusewicz powiedział, że senator prze-
żył życie w sposób dobry i godny. „W taki sposób, w jaki każdy 
z nas chciałby przeżyć” – dodał. Przypomniał, że zmarły był zawsze 
uśmiechnięty i radosny. Jako człowiek i polityk nie używał słów 
nienawiści, nawet w ostrej polemice. „Zawsze widział w drugiej 
osobie człowieka. Był politykiem, z którym można było się spierać 
i rozstawać z szacunkiem” – mówił marszałek. „Cieszył się, że pole-
ci do Smoleńska wraz z prezydentem. Miała to być krótka delegacja, 
a była to podróż w wieczność. Straszna tragedia dotknęła nie tylko 
rodzinę, ale też Polskę, nas wszystkich” – podkreślił marszałek.
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Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w liście, odczytanym przez wiceprezesa Marka 
Kuchcińskiego, napisał, że zmarły zawsze walczył o prawdę: „Do końca utożsamiał się z państwem opar-
tym na prawdzie, najpierw tej prawdzie historycznej, a potem w codziennej pracy publicznej. Była ona 
dla niego służbą dla Polski sprawiedliwej i solidarnej”. Przypomniał, że senator występował jako obrońca 
w procesach politycznych w czasach PRL. „(...) Był przyjacielem «Solidarności». Nigdy nie odmawiał po-
mocy” – napisał prezes PiS

Były komisarz UE, odpowiedzialny m.in. za edukację i młodzież, Słowak Jan Figiel powiedział, że 
zmarły senator był patriotą i Europejczykiem.

Senatora Stanisława Zająca żegnały tysiące osób. Po mszy św. ulicami miasta przeszedł kondukt 
żałobny, który odprowadził zmarłego na nowy cmentarz w Jaśle, gdzie został pochowany. Pożegnali go 
m.in. wojewoda podkarpacki Mirosław Karapyta, przewodniczący sejmiku podkarpackiego Andrzej Ma-
tusiewicz, przewodniczący NSZZ „Solidarność” Regionu Podkarpacie w Krośnie Tadeusz Majchrowicz 
i wicemarszałek województwa podkarpackiego Bogdan Rzońca.

Upamiętnienie zmarłych parlamentarzystów
20 X 2010 r. w Sejmie odsłonięto tablicę upamiętniającą parlamentarzystów, którzy zginęli w katastro-

fi e lotniczej pod Smoleńskiem. W kolejności alfabetycznej umieszczono na niej 18 nazwisk i napis: „Pamięci 
posłów i senatorów Rzeczypospolitej Polskiej, ofi ar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem 10  V 2010 roku”. 
Główny element tablicy stanowi fragment materiału z wizerunkiem orła, ocalały z wraku samolotu, który 
rozbił się pod Smoleńskiem. Tablicę usytuowano w pobliżu innej poświęconej parlamentarzystom – ofi a-
rom II wojny światowej.

Osobną tablicę, umieszczoną przy marszałkowskim wejściu do sali posiedzeń Sejmu, poświęcono 
Maciejowi Płażyńskiemu – marszałkowi Sejmu III kadencji i wicemarszałkowi Senatu VI kadencji. Wdowa 
po marszałku Elżbieta Płażyńska podziękowała za upamiętnienie jej męża i dodała, że jako senator, poseł, 
marszałek Sejmu zasłużył się Polsce i Polakom.

W uroczystości odsłonięcia tablic wzięli udział prezydent Bronisław Komorowski, marszałek Sena-
tu Bogdan Borusewicz, marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna, premier Donald Tusk, metropolita warszaw-
ski abp Kazimierz Nycz, posłowie i senatorowie, a także rodziny zmarłych. Marszałek Sejmu powiedział: 
„Tablica ma przypominać nam wszystkim i następnym pokoleniom życie tych parlamentarzystów, ich pra-
cę i tragiczną śmierć”.
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W 2010 r. odbyły się przedterminowe wybory prezydenta RP w związku z tragiczną śmiercią pre-
zydenta Lecha Kaczyńskiego. 

21 IV 2010 r. marszałek Sejmu Bronisław Komorowski, tymczasowo pełniący obowiązki prezyden-
ta, zarządził wybory na 20 VI 2010 r. Kandydatami na ten urząd byli: Marek Jurek, Jarosław Kaczyński, 
Bronisław Komorowski, Janusz Korwin-Mikke, Andrzej Lepper, Kornel Morawiecki, Grzegorz Napieral-
ski, Waldemar Pawlak, Andrzej Olechowski i Bogusław Ziętek. 

Pomimo trudności przeprowadzono także głosowania na terenach dotkniętych powodzią.
W pierwszej turze najwięcej głosów uzyskał B. Komorowski (42%), J. Kaczyński otrzymał 36%, 

G. Napieralski – 14%. Pozostałych kandydatów poparło od 0,1 do 2,5% wyborców. 
2 VII 2010 r., w ostatnim dniu prezydenckiej kampanii wyborczej, marszałek Bogdan Borusewicz 

wygłosił orędzie w I programie Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. Zachęcając Polaków do udziału w wy-
borach, powiedział m.in.: „W najbliższą niedzielę w wolnych i demokratycznych wyborach wybierzemy 
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wolna Polska i wolne wybory to wielkie osiągnięcie mojego poko-
lenia. Kiedy dążyliśmy do zmiany ustroju, walczyliśmy o wolność i solidarność. Solidarność oznaczała 
wielką wspólnotę Polaków. Wolność zaś, że każdy obywatel naszego kraju będzie miał prawo do wolnego 
wyboru. Kampania wyborcza rządzi się swoimi prawami. Nie można jednak w niej łamać podstawowych 
zasad, nawet za cenę wyborczego zwycięstwa i władzy. Tak jak nie można przeciwstawiać wolności i soli-
darności. Naród trzeba łączyć, nie dzielić”.

W drugiej turze, przeprowadzonej 4 VII 2010 r., zwyciężył B. Komorowski, uzyskując 53% głosów. 
J. Kaczyński otrzymał 47% głosów. Frekwencja wyniosła 55%.

Składając gratulacje prezydentowi elektowi, marszałek Bogdan Borusewicz powiedział podczas 
uroczystości: „(...) Niemal dokładnie 21 lat temu, 4 VI 1989 r., to właśnie za pomocą zwykłej karty wy-
borczej Polacy dokonali czegoś niezwykłego, zmienili system polityczny i gospodarczy. Dziś po raz ko-
lejny korzystamy z owoców tego zwycięstwa. (...) Żyjemy w czasach niełatwych. Zagrożenia, które miały 

6 VII 2010 r. na Zamku Królewskim w Warszawie 
przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej 
Stefan Jaworski wręczył prezydentowi elektowi 
Bronisławowi Komorowskiemu uchwałę PKW 
o wyborze na urząd prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej.

kronika senatu '10.indb   31 2011-07-18   09:32:34



32

KRONIKA SENATU RP – VII KADENCJA

miejsce 10–20 lat temu, poszły w niepa-
mięć. Zostały zapomniane albo wydają się 
błahe. Teraz pojawiły się inne. (...) Polacy 
potrzebują ambitnych i odważnych zadań, 
których wykonanie pozwoli Polsce zna-
leźć się w elicie krajów świata. Ufam, że 
prezydent Bronisław Komorowski będzie 
promotorem tych przemian i dokonań. Je-
stem przekonany, że każdego dnia podczas 
swojej służby dla państwa i narodu będzie 
miał Pan na uwadze rzecz zasadniczą, że 
decyzje podejmowane przez Pana Prezy-
denta dziś przyniosą skutki w przyszłości. 
Taką ojczyznę zostawimy następnym poko-
leniom, jakie fundamenty położymy teraz”.

8 VII 2010 r. po raz pierwszy w histo-
rii Polski w tym samym dniu 3 osoby wykonywały obowiązki prezydenta RP. Po rezygnacji prezydenta elekta 
Bronisława Komorowskiego z pełnienia funkcji marszałka Sejmu i złożeniu mandatu poselskiego, zgodnie 
z konstytucją, obowiązki głowy państwa przejął marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Kilka godzin później 
na nowego marszałka Sejmu został wybrany Grzegorz Schetyna, który przejął obowiązki prezydenta. 

6 VIII 2010 r. zwołano Zgromadzenie Narodowe w celu odebrania przysięgi od nowo wybranego 
prezydenta Bronisława Komorowskiego. Przed rozpoczęciem uroczystości zaprzysiężenia minutą ciszy 
uczczono pamięć 96 ofi ar katastrofy pod Smoleńskiem. 

Następnie prezydent elekt złożył przysięgę: „Obejmując z woli narodu urząd Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę 
strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz 
pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg!”.

Zwracając się do prezydenta, marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna powiedział:  „Wierzymy, że bę-
dzie to prezydentura łączenia, a nie dzielenia. Chcemy dobrej współpracy, i taką deklarujemy, między 
panem prezydentem a Sejmem, Senatem i polskim rządem”. 

Po złożeniu przysięgi prezydent B. Komorowski wygłosił orędzie. „Obejmuję najwyższy urząd Rze-
czypospolitej po wyborach, które nastąpiły w szczególnych okolicznościach, gdy Polska musiała stawić 
czoło wielkiej narodowej tragedii (...), nasze społeczeństwo, nasze państwo tej wielkiej próbie sprosta-
ło. Sprostała jej polska demokracja, polska konstytucja, sprostaliśmy jej wszyscy”. Prezydent podkreślił, 
że zaprzysiężenie głowy państwa to „święto polskiej państwowości i święto polskiej demokracji. Święto, 
w którym mają udział i powinni mieć udział każda Polka, każdy Polak”. Zadeklarował też chęć współpracy 
z rządem i opozycją: „Oferuję współpracę i wspólny namysł nad najważniejszymi dla Polski sprawami. 
Zapraszam reprezentantów różnych stronnictw, różnych światopoglądów i grup społecznych”. 

W uroczystości uczestniczyli m.in. b. prezydenci Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski, b. mar-
szałkowie Sejmu i Senatu, b. premierzy, przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, premier 
Donald Tusk i ministrowie, dyplomaci akredytowani w Polsce, przedstawiciele Kościoła katolickiego oraz 
innych Kościołów i wspólnot religijnych, reprezentanci urzędów.

Nowo wybrany prezydent B. Komorowski składa 
przysięgę.
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Wybory, mandat senatora, posła 
i posła do Parlamentu Europejskiego

Ustawa o zmianie ustawy o wyborze 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Uchwalona 19 II 2010 r. nowelizacja ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zmie-
niła godziny otwarcia lokali wyborczych w wyborach prezydenckich – będą czynne od 8 do 22, a nie jak 
wcześniej od 6 do 20. Zdecydowano również, że wyborcy, którzy przybyli do lokalu wyborczego przed 
22.00, będą mogli oddać głos nawet po zamknięciu głosowania. 

Senat rozpatrzył tę ustawę na 50. posiedzeniu i przyjął ją bez poprawek, choć senator Wojciech Skurkiewicz 
(PiS) zgłosił wniosek o jej odrzucenie z powodu trwających w Sejmie prac nad projektem kodeksu wyborczego. 

Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza 
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Ustawa dostosowała przepisy ordynacji do zmiany konsty-
tucji w 2009 r., polegającej na tym, że biernego prawa wyborczego 
są pozbawione osoby skazane prawomocnym wyrokiem na karę 
pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskar-
żenia publicznego.

Izba na 52. posiedzeniu wprowadziła 4 poprawki do usta-
wy. Sejm zgodził się z Senatem, że przestępstwa skarbowe także 
są ścigane z oskarżenia publicznego i należy je uwzględnić w no-
welizacji. Tak więc od 24 XI 2010 r. biernego prawa wyborczego 
pozbawiono osoby skazane prawomocnym wyrokiem na karę po-
zbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarże-
nia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe.

Sejm odrzucił natomiast propozycję Senatu wprowadze-
nia zakazu wybierania osób skazanych za umyślne przestępstwa 
skarbowe do Parlamentu Europejskiego, choć Izba przekonywała, 
że „nie ma uzasadnienia dla odmiennego uregulowania negatyw-
nych przesłanek biernego prawa wyborczego do Parlamentu Eu-
ropejskiego”.

Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad 
gmin, rad powiatów i sejmików województw

Z inicjatywy Senatu 19 II 2010 r. znowelizowano przepisy samorządowej ordynacji wyborczej, tak 
aby dostosować je do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 20 II 2006 r. Nowela zlikwidowała obowią-
zek wpisania się wyborcy do rejestru wyborczego prowadzonego w danej gminie nie później niż na 12 mie-
sięcy przed dniem wyborów do rady gminy. Postanowiono, że prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) 
do danej rady ma każdy obywatel polski i obywatel Unii Europejskiej, który najpóźniej w dniu głosowania 
kończy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze działania tej rady.

Senat przyjął tę ustawę bez poprawek na 50. posiedzeniu. Zmienione przepisy obowiązują od 24 IV 2010 r.

Senator Jan Rulewski, sprawozdawca Komisji Praw Człowieka, Praworząd-
ności i Petycji w sprawie nowelizacji ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu.
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Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza 
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 
ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
ustawy – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego 

Nowela wprowadziła na listy wyborcze tzw. kwoty, czyli zasadę dotyczącą procentowej repre-
zentacji kobiet i mężczyzn na listach. W wyborach do Sejmu, Parlamentu Europejskiego i w wyborach 
samorządowych liczba kobiet na listach wyborczych nie może być mniejsza niż 35% liczby wszystkich 
kandydatów. Taka sama zasada dotyczy mężczyzn. Sankcją za niezachowanie i niewprowadzenie tych 
kwot będzie odmowa rejestracji takiej listy. W wypadku wycofania się kandydata już po zarejestrowaniu 
listy wyborczej nie straci ona ważności, choć 35-procentowa wysokość nie zostanie zachowana. Ustawa 
nie obejmuje wyborów do Senatu i do rad gmin do 20 tys. mieszkańców, gdzie odbywają się wybory 
większościowe. 

Projekt ustawy był obywatelską inicjatywą, zgłoszoną przez Kongres Kobiet, wniesioną do Sejmu 
12 XII 2009 r. Wprowadzał on równy udział kobiet i mężczyzn na listach wyborczych, a także tzw. suwak, czyli 
zasadę, że nazwiska kandydatów i kandydatek na listach wyborczych mają być umieszczone na przemian. 

W trakcie dyskusji podczas 67. posiedzenia ustawę krytykowali senatorowie PiS. Senator Stani-
sław Piotrowicz proponował jej odrzucenie albo przynajmniej ograniczenie czasu jej obowiązywania do 
31 XII 2020 r. Obydwa wnioski nie uzyskały poparcia Izby. 

Senat przyjął ustawę z 2 poprawkami – legislacyjną i doprecyzowującą, że w wypadku zgłoszenia 
listy zawierającej 3 kandydatów musi być na niej co najmniej 1 kobieta i co najmniej 1 mężczyzna. Sejm 
zaakceptował te zmiany.

Ustawa ma wejść w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, co oznacza, że w wyborach 
parlamentarnych w 2011 r. na listach wyborczych będzie musiało znaleźć się przynajmniej 35% kobiet. 

Ustawa – Kodeks wyborczy oraz ustawa 
– Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy

Po półtorarocznej pracy parlament uchwalił ustawę – Kodeks wyborczy1. W jednym akcie, liczącym 
ponad 500 artykułów, znalazły się wszystkie regulacje dotyczące polskiego prawa wyborczego. 

Dział I ustawy zawiera przepisy wspólne dla wszystkich wyborów. Dotyczą one m.in.: tworzenia 
obwodów głosowania, ustalania jego wyników, sporządzania spisów i rejestrów wyborców, postępowa-
nia z protestami dotyczącymi przebiegu i rezultatów elekcji, zasad fi nansowania i prowadzenia kampanii, 
w tym jej obsługi medialnej. We wszystkich wyborach będą obowiązywać instytucje prawa wyborczego, 
stosowane dotychczas tylko w niektórych wyborach, np. głosowanie niepełnosprawnych i osób powyżej 
75. roku życia przez pełnomocnika. Osoby te będą też mogły wybrać obwód, w którym zamierzają oddać 
głos (musi on znajdować się we właściwym miejscowo okręgu). Ustalono też jednolite godziny (7–21) 
i możliwość przeprowadzenia dwudniowego głosowania, z tym że jeden z dni musi być wolny od pracy. 
Wprowadzono również możliwość korespondencyjnego oddawania głosów. Dotyczy to jednak tylko ob-
wodów tworzonych za granicą. Ponadto we wszystkich wyborach osoby karane za przestępstwo umyślne 
ścigane z oskarżenia publicznego będą pozbawione biernego prawa wyborczego.

W dziale II określono funkcjonowanie Państwowej Komisji Wyborczej i komisji terenowych. 
W kolejnych działach znalazły się regulacje specyfi czne dla poszczególnych elekcji. Kodeks zawiera 
także 3  załączniki z wykazami okręgów wyborczych do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego.

Do nowych regulacji należą przepisy rozszerzające zakaz gromadzenia środków na kampanię za 
pomocą tzw. cegiełek, czyli środków ze zbiórek publicznych. Zakaz taki wprowadzono w 2009 r. w ordy-
nacji prezydenckiej. Zabroniono również fi nansowania wyborów w Polsce przez osoby prawne i obywateli 
innych państw bez względu na ich narodowość, co dotyczy także Polaków stale mieszkających za granicą. 
Zakaz ten obejmuje również wspieranie za pośrednictwem darowizn rzeczowych i świadczenia usług oraz 
gwarantowania kredytów zaciąganych przez komitety na fi nansowanie kampanii.

1 Kodeks wyborczy i ustawa – przepisy wprowadzające Kodeks wyborczy zostały uchwalone 5 I 2011 r., wejdą zaś w życie 1 VIII 2011 r.
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Nowością jest też zwiększenie limitu wpłat własnych kandydatów (ubiegający się o mandat parla-
mentarny, eurodeputowanego i urząd Prezydenta RP) na fi nansowanie swego komitetu wyborczego. Mogą 
oni wpłacać na jego konto maksimum równowartość 45 minimalnych pensji, a osoby trzecie – ich 15-krot-
ność (obecnie obowiązuje tylko drugi limit).

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy zawiera przepisy przejściowe do-
tyczące wejścia w życie kodeksu wyborczego. Dzięki poprawce Senatu przepisy kodeksu zaczną obowią-
zywać po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, a nie jak przyjął Sejm – 1 II 2011 r. 
Kodeks wyborczy nie będzie stosowany w odniesieniu do wyborów przeprowadzanych w trakcie kadencji, 
jeżeli wybory na tę kadencję przeprowadzono z zastosowaniem dotychczasowych przepisów.

Na 67. posiedzeniu Senatu Komisja Ustawodawcza, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Pe-
tycji oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zaproponowały ponad 300 po-
prawek do obu ustaw. Wnioski o charakterze legislacyjnym złożyli także senatorowie. Łącznie zapropo-
nowano 361 poprawek do ustawy – Kodeks wyborczy i 18 do ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę 
– Kodeks wyborczy. Senatorowie Piotr Ł. J. Andrzejewski (PiS) i Stanisław Piotrowicz (PiS) wnieśli o od-
rzucenie obu ustaw. Wniosek ten nie uzyskał jednak poparcia Izby.

Ostatecznie Senat wprowadził do kodeksu wyborczego 317 poprawek, z których Sejm zaakceptował 
209. Najważniejsze zmiany to:

• Wprowadzenie jednomandatowych okręgów w wyborach do Senatu z zachowaniem dotychczasowej for-
muły wyborczej (większość względna). Konsekwencją wprowadzenia jednomandatowych okręgów bę-
dzie podział całego kraju na 100 okręgów wyborczych; każdy komitet wyborczy zgłosi tylko 1 kandydata 
na senatora w okręgu; wyborca również będzie mógł oddać głos tylko na 1 kandydata. Obecnie w jed-
nym okręgu wybiera się od 2 do 4 senatorów. W opinii Izby, taki system powoduje często dezorientację 
wyborców – nie są pewni, na ilu kandydatów mogą głosować, niekiedy nie wykorzystują wszystkich 
możliwości; w ten sposób w skali kraju niewykorzystanych jest 24% głosów.

• Wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach samorządowych we wszyst-
kich gminach, z wyłączeniem miast na prawach powiatu, w których wybory będą miały charakter 
proporcjonalny. Obecnie w gminach do 20 tys. mieszkańców radni są wybierani w wyborach więk-
szościowych, ale w okręgach wielomandatowych.

Senator Janusz Sepioł (pierwszy z lewej), spra-
wozdawca Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej w sprawie kodeksu 
wyborczego

Senator Piotr Ł.J. Andrzejewski, wnioskodawca 
odrzucenia kodeksu wyborczego i przepisów wpro-
wadzających tę ustawę.
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• Zrównanie wymagań wobec osób startujących w wyborach poszczególnych rodzajów. Radnym 
nie będzie mogła zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za 
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Do tej 
pory takie ograniczenia obowiązywały tylko w wyborach do Sejmu i Senatu oraz prezydenckich. 

• Przyjęcie metody d’Hondta przy ustalaniu wyników głosowania w wyborach proporcjonalnych tak-
że do rad gmin, a w konsekwencji – ujednolicenie formuły wyborczej stosowanej w wyborach samo-
rządowych. Metodę d’Hondta, promującą większe ugrupowania, stosuje się w wyborach do Sejmu 
i Parlamentu Europejskiego.

• Likwidacja obowiązku pisemnego zawiadamiania wyborców o terminie i rodzaju wyborów, miejscu 
lokalu wyborczego, w którym można głosować, oraz o tym, jak oddać głos, by był ważny. Senatoro-
wie argumentowali, że taka procedura jest zbyt droga i nie ma dowodów na jej skuteczność. 

• Rezygnacja z wykorzystania kart do głosowania w alfabecie Braille’a. Zdaniem senatorów, wpro-
wadzenie takiej możliwości w niektórych wypadkach mogłoby powodować naruszenie tajemnicy 
głosowania. Niewidomi wyborcy będą mogli korzystać z pomocy pełnomocnika. 

• Wśród odrzuconych przez Sejm poprawek znalazła się m.in. propozycja niezmieniania liczby pod-
pisów niezbędnych do zgłoszenia kandydata na senatora (obecnie 3 tys.). W kodeksie wyborczym 
zmniejszono ją do 1 tys. Zdaniem Senatu, obowiązująca liczba podpisów wydaje się optymalną gra-
nicą, pozwalającą na zebranie podpisów kandydatom, mającym realne szanse na uzyskanie mandatu 
senatora, a także „odsiewającą” kandydatury zgłaszane w innych celach. 
Większość 16 zmian uchwalonych do ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy 

miało charakter redakcyjny, część zmierzała do usunięcia oznaczeń i tytułów rozdziałów w ustawie, do 
przeniesienia przepisów we właściwe miejsca, poprawienia błędnych odesłań oraz innych uchybień. Grupa 
kolejnych zmian miała na celu ustanowienie reguły, że pierwszą sesję organów stanowiących samorządu 
terytorialnego zwołuje komisarz wyborczy. Sejm odrzucił jedynie propozycję zmiany nazwy kodeksu wy-
borczego na prawo wyborcze.

Z dniem wejścia w życie kodeksu wyborczego straci moc 5 ustaw: ustawa z 27 IX 1990 r. o wyborze 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; ustawa z 16 VII 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad po-
wiatów i sejmików województw; ustawa z 12 IV 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej; ustawa z 20 VI 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, 
burmistrza i prezydenta miasta; ustawa z 23 I 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego.

Nowelizacje ustawy 
o wykonywaniu mandatu posła i senatora

W 2010 r. dwukrotnie dokonywano nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. 
Pierwsza z nich była konieczna ze względu na problemy Kancelarii Sejmu podczas likwidowania biur 
posłów zmarłych w katastrofi e smoleńskiej. W kilku wypadkach banki odmawiały zwrotu środków zgro-
madzonych na rachunku biura poselskiego, były także kłopoty z zagospodarowaniem wyposażenia biura.

Zgodnie z nowelą, prawa i obowiązki posła i senatora, wynikające z funkcjonowania i znoszenia 
biura poselskiego lub senatorskiego, przechodzą, odpowiednio, na marszałka Sejmu lub marszałka Senatu 
nie tylko w wypadku pozbawienia wolności parlamentarzysty, ale także w razie jego śmierci. 

Druga zmiana miała na celu ujednolicenie przepisów ustawy o wykonywania mandatu posła i se-
natora ze znowelizowaną 9 X 2009 r. ustawą o prokuraturze, na mocy której rozdzielono urząd ministra 
sprawiedliwości i urząd prokuratora generalnego.

Obydwie ustawy Senat przyjął bez poprawek odpowiednio na 61. i 62. posiedzeniu.

Ustawa o zasadach obsadzenia w kadencji 
trwającej w latach 2009–2014 dodatkowego mandatu 
posła do Parlamentu Europejskiego 

W ustawie określono zasady i tryb obsadzenia dodatkowego, 51. mandatu posła RP do Parlamentu Eu-
ropejskiego. Zdecydowano, że odbędzie się to na podstawie wyników wyborów przeprowadzonych 7 VI 2009 r. 

Zgodnie z Traktatem Lizbońskim łączna liczba deputowanych do Parlamentu Europejskiego ze 
wszystkich krajów wspólnoty wynosi 751 (w tym przewodniczący PE), tj. o 15 europosłów więcej niż prze-
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widywał Traktat z Nicei. Ponadto, zgodnie z Traktatem Lizbońskim, minimalna liczba posłów z jednego 
kraju Unii to 6, a maksymalna – 96. Skład obecnego PE został wyłoniony jeszcze w czasie obowiązywania 
Traktatu z Nicei, Rada Unii Europejskiej zaproponowała, aby przejściowo – do zakończenia aktualnej 

kadencji PE w 2014 r. – zmienić liczbę europosłów repre-
zentujących poszczególne kraje, ale tylko wówczas, gdy 
oznacza to jej zwiększenie. Zgodnie z tą propozycją Rady, 
do 2014 r. Niemcy miałyby nadal 99 eurodeputowanych, 
a PE liczyłby 753 posłów.

W trakcie debaty na 49. posiedzeniu Senatu senator 
Piotr Ł.J. Andrzejewski (PiS) zgłosił wniosek o odrzucenie 
ustawy. Uzasadniał, że „godzi ona w zasady legalizmu”, 
gdyż w ustawie o zasadach obsadzenia 51. polskiego man-
datu do PE nie można się powoływać na prawo, które jesz-
cze formalnie nie istnieje. 

W wyniku głosowań odrzucono zarówno wniosek 
o odrzucenie ustawy, jak i o jej przyjęcie bez poprawek. 
Ostatecznie Izba zdecydowała o wprowadzeniu do niej 
5 zmian, z których Sejm poparł 2: wprowadzającą 14-dnio-
we vacatio legis (wcześniej ustawa miała wejść w życie 
z dniem ogłoszenia) i modyfi kującą odesłanie do przepisów 
prawa Unii Europejskiej 

Senator Edmund Wittbrodt, sprawozdawca Komisji Spraw Unii Eu-
ropejskiej w sprawie ustawy o zasadach obsadzenia w kadencji trwa-
jącej w latach 2009–2014 dodatkowego mandatu posła do Parlamentu 
Europejskiego.
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Partie polityczne

Ustawa o zmianie ustawy o partiach politycznych 
Nowelizacja, uchwalona 16 XII 2010 r., zmniejszyła o poło-

wę wysokość subwencji dla partii i uniemożliwiła jej waloryzację. 
W budżecie na rok 2011 przewidziano 126 mln zł na subwencje dla 
partii politycznych.

Zgodnie ustawą z 27 VI 1997 r. o partiach politycznych, 
ugrupowanie, które w wyborach do Sejmu otrzymało w skali kra-
ju co najmniej 3% ważnie oddanych głosów (w wypadku koalicji 
wyborczej – 6%), ma prawo do otrzymywania przez całą kadencję 
Sejmu subwencji z budżetu państwa na działalność statutową. Jej 
roczną wysokość oblicza się według wzoru określonego w ustawie. 
Ponadto w wypadku wyższej niż 5% infl acji automatycznie włącza 
się mechanizm waloryzacji subwencji.

Od 1 I 2011 r. wysokość rocznej subwencji dla partii poli-
tycznej lub koalicji wyborczej ustalana będzie proporcjonalnie do 
łącznej liczby ważnych głosów oddanych na listy okręgowe kandy-
datów na posłów tej partii lub koalicji, w rozbiciu na liczby głosów 
odpowiadające poszczególnym przedziałom określonym w pro-
centach (do 5%, powyżej 5% do 10%, powyżej 10% do 20%, po-
wyżej 20% do 30%, powyżej 30%), według ustalonego algorytmu. 
Na przykład partie, które uzyskały w wyborach do 5% głosów, za 
1 głos otrzymają subwencję w wysokości 5 zł 77 gr, zdobywające 
zaś powyżej 30% głosów – 87 gr za 1 głos. 

Podczas 67. posiedzenia Izby Komisja Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji zgłosiła 2 poprawki – zmniejszającą do-
tację o 25% i wprowadzającą możliwość samoograniczania się par-
tii. Jak zwrócił uwagę sprawozdawca komisji senator Jan Rulewski 
(PO), „w świetle prawa (...) uruchamianie subwencji nie ma cha-

rakteru automatycznego. (...) partia może zrezygnować z prawa do wypłaty subwencji”. Komisja Budżetu 
i Finansów Publicznych zaproponowała obniżenie rocznej subwencji dla partii o 50% i nową datę wejścia 
w życie ustawy – 1 I 2011 r. Podczas debaty senator Stanisław Piotrowicz (PiS) wniósł o przyjęcie ustawy 
bez poprawek. W wyniku głosowania Izba odrzuciła ten wniosek i poparła poprawki komisji budżetu. 
W uzasadnieniu podjętej uchwały napisano m.in., że „Senat uznał za właściwe odejście od waloryzacji 
subwencji wypłacanych partiom politycznym z budżetu państwa na działalność statutową. Rezygnując z tej 
waloryzacji, Sejm utrzymał jednocześnie dotychczasową wysokość subwencji (...). Aktualna sytuacja fi -
nansów publicznych uzasadnia jednak, zdaniem Senatu, ustabilizowanie wysokości subwencji na niższym 
niż dotychczas poziomie”. 

Senator Henryk Woźniak, sprawozdawca stanowiska 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w sprawie 
nowelizacji ustawy o partiach politycznych.
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Współpraca organów państwa 
w sprawach związanych z członkostwem 
Polski w Unii Europejskiej

Ustawa o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem 
w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej 
Polskiej w Unii Europejskiej

Ustawa, uchwalona 8 X 2010 r., zastąpiła ustawę o tym samym tytule z 11 III 2004 r. Zmiana była 
konieczna po wejściu w życie Traktatu Lizbońskiego, który zwiększył uprawnienia parlamentów narodo-
wych państw członkowskich Unii Europejskiej w procesie stanowienia prawa wspólnotowego. Projekt tzw. 
ustawy kompetencyjnej przygotował także Senat. Podczas pierwszego czytania, na 66. posiedzeniu Sejmu, 
posłowie odrzucili go jednak. Sejm pracował nad projektem przygotowanym przez sejmową komisję do 
spraw Unii Europejskiej. 

Większość przepisów ustawy z 11 III 2004 r. została przeniesiona do nowej. Nowością jest m.in. 
przepis, który nakłada na rząd obowiązek przekazywania uzasadnienia stanowisk innych państw człon-
kowskich w sprawach żądania przyjęcia aktu większością kwalifi kowaną, wynikającą z traktatu z Nicei, 
zgłoszenia sprzeciwu wobec przyjęcia aktu większością kwalifi kowaną oraz żądania przedłożenia danej 
kwestii Radzie Europejskiej. Przepis ten ma zapewnić parlamentarzystom porównanie różnych motywów 
podejmowania decyzji przez inne państwa członkowskie.

Zgodnie z traktatem, w wypadku stwierdzenia naruszenia zasady pomocniczości przez unijny akt 
ustawodawczy Sejm i Senat mogą zgłosić skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Stosow-
ną uchwałę wniesie prezes Rady Ministrów niezwłocznie po otrzymaniu jej od marszałka Sejmu lub Sena-
tu. W postępowaniu przed trybunałem Polskę reprezentuje rząd, a ustanowiony przez niego pełnomocnik 
niezwłocznie ma informować odpowiednią Izbę o jego przebiegu. W wypadku ustalania stanowiska Polski 
wobec aktów prawnych Unii wiążących się ze zmianą traktatów, które są podstawą jej funkcjonowania, 
rząd określa je we wniosku, skierowanym najpierw do Sejmu. Ten albo wyraża zgodę na sformułowanie 
takiego stanowiska, albo jej odmawia. Treść rządowego wniosku musi się sprowadzać wyłącznie do opo-
wiedzenia się za przyjęciem aktu Unii albo do wstrzymania się polskiego przedstawiciela od głosu. Na-
stępnie dokument ten, jeśli zaakceptuje go Sejm, przesyłany jest do prezydenta, który podejmuje ostateczną 
decyzję w sprawie stanowiska Polski. Jeśli nie podejmie żadnej decyzji, to przedstawiciel Polski opowiada 
się za odrzuceniem unijnego projektu.

Ponadto wydłużono termin – do 49 dni od dnia otrzymania – na wyrażenie opinii w sprawie pro-
jektu aktu prawnego przez właściwą komisję parlamentarną. Dodano też przepis regulujący procedurę 
wystąpienia z Unii Europejskiej. Notyfi kacja wystąpienia z UE będzie następowała na podstawie decyzji 
prezydenta po uzyskaniu zgody wyrażonej w ustawie.

W jednej z poprawek Senat nałożył na rząd obowiązek przesyłania wszystkich aktów prawnych 
Unii Europejskiej i sporządzania na żądanie Sejmu lub Senatu stanowisk w sprawie  tych aktów. Senat 
uznał, że przyjęty przez Sejm model współpracy jest zły, bo pozbawiłby parlament dostępu do wiedzy 
o takich aktach, jak decyzje będące aktami wykonawczymi, ale dotyczące spraw o dużej doniosłości (np. 
decyzje wykonawcze upoważniające do wprowadzenia odstępstw w sprawie podatku VAT, zezwolenie na 
wprowadzenie do obrotu produktów zawierających rośliny genetycznie zmodyfi kowane). Poza mechani-
zmem kontroli znalazłyby się także m.in. wszystkie akty prawne przyjmowane w ramach wspólnej polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa, dotyczące pomocy publicznej i prawa konkurencji, decyzje w istotnych 
sprawach instytucjonalnych. Ponadto Rada Ministrów będzie przygotowywała projekt swojego stanowiska 
dopiero na żądanie komisji parlamentarnych, a nieuwzględnienie opinii komisji w ostatecznym stanowisku 
prezentowanym przez rząd będzie wymagało wyjaśnienia jego przedstawiciela. Senat nałożył też na Radę 
Ministrów obowiązek informowania, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, o pracach legislacyjnych związa-
nych z wykonaniem aktów prawa Unii Europejskiej, których termin wykonania upłynął lub upływa w cią-
gu 3 miesięcy od dnia przedstawienia informacji. Ponadto Izba zrezygnowała z obowiązku informowania 
marszałków przez pełnomocnika reprezentującego Sejm lub Senat o istotnych zdarzeniach w postępowa-
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niu przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zdaniem senatorów, powinno być to określone 
w umowie zawartej z pełnomocnikiem, a nie w ustawie.

Senat na 62. posiedzeniu odrzucił wniosek o odrzucenie ustawy i wprowadził do niej 13 poprawek, 
z których Sejm przyjął tylko 3. Poparcia Sejmu nie zyskała m.in. propozycja, aby w razie przyjęcia ak-
tów prawnych Unii Europejskiej, których wejście w życie uzależnione jest, zgodnie z przepisami Traktatu 
o Unii Europejskiej lub Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, od spełnienia wymogów konstytu-
cyjnych państw członkowskich, Rada Ministrów niezwłocznie wnosiła odpowiedni projekt ustawy oraz by 
do projektów tych ustaw stosować odpowiednio przepisy dotyczące ratyfi kacji umów międzynarodowych. 
Sejm odrzucił także poprawki związane ze zwoływaniem konwentu. Zdaniem Senatu, rząd nie może na-
rzucać izbom decyzji w sprawie, w której realizują one swoje uprawnienie do kształtowania zmiany trakta-
tu za pośrednictwem przedstawicieli Sejmu i Senatu w konwencie. Senat uznał także, że opinia Sejmu lub 
Senatu o konieczności zwołania konwentu powinna być podstawą stanowiska RP. Sejm nie zgodził się też, 
aby decyzja o notyfi kacji wystąpienia z Unii wymagała zgody Sejmu i Senatu w drodze uchwały podjętej 
większością 2/3 głosów. Posłowie nie poparli ponadto propozycji nałożenia na Radę Ministrów obowiązku 
zasięgnięcia opinii Sejmu i Senatu przed zajęciem stanowiska w sprawach dotyczących zmiany sposobu 
głosowania w Radzie Unii Europejskiej lub Radzie Europejskiej. Sejm przyjął ustawowy tryb określania 
stanowisk w tych sprawach. Nie zgodził się też, aby ustawa weszła w życie 1 I 2011 r., pozostawił swoje 
wcześniejsze postanowienie (3 miesiące od dnia ogłoszenia). 

Ustawa zacznie obowiązywać 13 II 2011 r. 
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Zmiany Regulaminu Senatu
W 2010 r. Izba trzykrotnie zmieniła swój regulamin. Na 50. posiedzeniu dostosowano przepisy 

działu XI „Wybór oraz wyrażenie zgody na powołanie i odwołanie organów państwowych” do znowe-
lizowanych przepisów ustawy o prokuraturze, które zaczęły obowiązywać 31 III 2010 r. Zgodnie z tą 
nowelą, Senat wybiera 2 senatorów do nowo powołanej Krajowej Rady Prokuratury, która zastąpiła 
Radę Prokuratorów przy prokuratorze generalnym. Oprócz senatorów w skład rady wchodzą: minister 
sprawiedliwości, prokurator generalny, przedstawiciel prezydenta RP, 4 posłów, przedstawiciele pro-
kuratorów powszechnych i wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz Instytutu Pamięci 
Narodowej. Krajowa Rada Prokuratury jest drugą instytucją obok Krajowej Rady Sądownictwa, w któ-
rej Senat ma swoich przedstawicieli. W skład KRS wchodzą senatorowie Leon Kieres i Piotr Zientarski, 
a KRP – senatorowie Janusz Rachoń i Piotr Wach (wybrani na 52. posiedzeniu Senatu).

Z kolei na 61. posiedzeniu dostosowano przepisy Regulaminu Senatu do znowelizowanych w 2010 r. 
2 ustaw – o Trybunale Stanu i Instytucie Pamięci Narodowej. Pierwsza z nowel wymusiła zmianę proce-
dury rozpatrywania przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich wstępnego wniosku o po-
ciągnięcie senatora do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu. Na przewodniczącego 
komisji regulaminowej nałożono obowiązek poinformowania senatora, którego dotyczy wstępny wniosek 
o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu, o prawie do złożenia pi-
semnych wyjaśnień w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez niego odpisu tego wniosku oraz o innych 
uprawnieniach mu przysługujących. Zmniejszono także z 2 do 1 liczbę oskarżycieli w postępowaniu przed 
Trybunałem Stanu, wybieranych przez Sejm lub Senat spośród posłów lub senatorów mających kwalifi -
kacje wymagane do zajmowania stanowiska sędziego. Komisja regulaminowa wraz ze sprawozdaniem 
z przeprowadzonego postępowania ma przedstawiać Senatowi kandydata na oskarżyciela.

Zmiana ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu, polegająca na zastąpieniu Kolegium IPN jego Radą, spowodowała konieczność dostosowa-
nia do niej przepisów regulaminu, które dotyczyły trybu powoływania przez Senat 2 członków kolegium. 
Zgodnie z tą modyfi kacją, Senat powołuje 2 członków Rady IPN spośród 4 kandydatów wskazanych przez 
zgromadzenie elektorów, składające się z przedstawicieli rad jednostek organizacyjnych uczelni wyższych, 
mających uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie 
historii, oraz rad naukowych Instytutu Historii PAN, Instytutu Historii Nauki PAN i Instytutu Studiów 
Politycznych PAN. Zgromadzenie elektorów ma obowiązek przedstawienia kandydatów nie później niż 
na 2 miesiące przed upływem kadencji rady. Jeżeli zgromadzeniu elektorów to się nie uda, Senat wybierze 
członków Rady IPN spośród kandydatów zgłoszonych przez senatorów.

Ponadto z 21 do 45 dni wydłużono termin na przygotowanie sprawozdania po pierwszym czyta-
niu projektu ustawy dostosowującej przepisy prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Komisja 
Ustawodawcza po wniesieniu projektu do marszałka Senatu konsultuje ten projekt z właściwymi organami 
i instytucjami. Często trwało to dłużej niż 21 dni, stąd konieczność modyfi kacji. Omówione zmiany regu-
laminu obowiązują od dnia ich przyjęcia.

Trzy miesiące po wejściu w życie Traktatu Lizbońskiego, a na kilka miesięcy przed uchwaleniem 
ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rze-
czypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, Izba zdecydowała o dodaniu do swojego regulaminu działu 
VIIIa „Postępowanie w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europej-
skiej”. Zmiany tej dokonano z inicjatywy grupy senatorów na 52. posiedzeniu, 9 IV 2010 r., i tego samego 
dnia weszła w życie. 

Traktat z Lizbony zwiększył uprawnienia parlamentów narodowych państw członkowskich Unii 
Europejskiej w procesie stanowienia prawa wspólnotowego. Uzyskały m.in. prawo do przesłania opinii 
stwierdzającej naruszenie zasady pomocniczości do organów UE oraz do wystąpienia do Trybunału Spra-
wiedliwości Unii Europejskiej ze skargą w sprawie naruszenia przez akt prawodawczy tej zasady. Ponadto 
izby wszystkich parlamentów państw członkowskich mogą zgłosić sprzeciw w sprawach określonych w art. 
48 ust. 7 Traktatu o Unii Europejskiej i art. 81 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. To ele-
ment kontroli tzw. procedury kładki. Sprzeciw chociażby jednej izby powoduje nieważność decyzji Rady 
Europejskiej o zmianie sposobu przyjmowania aktów prawodawczych, dotyczących niektórych dziedzin, 
z jednomyślności na większość kwalifi kowaną. Traktat Lizboński włączył także parlamenty państw człon-
kowskich w proces modyfi kacji traktatów unijnych. W razie ich zmiany Rada Europejska zwołuje konwent, 
w którym mogą uczestniczyć również przedstawiciele poszczególnych izb. 

Zgodnie z przyjętą w regulaminie procedurą postępowania Senatu w sprawach związanych z człon-
kostwem Polski w Unii, komisją wiodącą pozostała Komisja Spraw Unii Europejskiej. Wszystkie doku-
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menty przedkładane Senatowi marszałek kieruje do niej. Na wniosek przewodniczącego KSUE może też 
je skierować do komisji branżowych, które będą miały obowiązek ich opiniowania. Następnie KSUE przy-
gotowuje opinię z uwzględnieniem opinii właściwej komisji. Jeśli jednak nie weźmie jej pod uwagę, musi 
to uzasadnić. Komisja Spraw Unii Europejskiej może uchwalić opinię: o projekcie aktu prawodawczego lub 
innego aktu prawnego Unii Europejskiej, o stanowisku Rzeczypospolitej Polskiej zajmowanym w trakcie 
procedur stanowienia prawa UE, o stanowisku RP, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas roz-
patrywania projektu aktu prawodawczego lub innego aktu prawnego w Radzie Unii Europejskiej, a także 
o innym przedłożonym dokumencie.

Jeśli komisja branżowa stwierdzi, że projekt unijnego aktu prawnego narusza zasadę pomocniczo-
ści, to powinna złożyć do marszałka wniosek o podjęcie w tej sprawie inicjatywy uchwałodawczej wraz 
z projektem opinii Senatu. Izba zdecydowała, że tryb prac nad projektami opinii będzie taki sam jak w wy-
padku uchwał, ale z jednym wyjątkiem – pierwsze czytanie projektu opinii odbywa się na wspólnym posie-
dzeniu komisji branżowej i KSUE, a nie Komisji Ustawodawczej. Zakończenie tego procesu to głosowanie 

podczas plenarnego posiedzenia, w wyniku którego Izby 
podejmuje decyzję w sprawie opinii. Jeśli Senat ją przyj-
mie, to w ciągu 8 tygodni od dnia otrzymania polskiej wer-
sji językowej projektu aktu, którego opinia dotyczy, musi ją 
przesłać organom UE.

Ponadto Izba postanowiła, że projekt uchwały do-
tyczący wniesienia do Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej skargi w sprawie naruszenia przez unijny akt 
prawodawczy zasady pomocniczości może przedłożyć każ-
da komisja senacka. Ostateczną decyzję o wniesieniu skargi 
podejmuje Senat w wyniku głosowania. W razie wyraże-
nia sprzeciwu w sprawach, o których mowa w art. 48 ust. 7 
Traktatu o Unii Europejskiej i art. 81 ust. 3 Traktatu o funk-
cjonowaniu Unii Europejskiej, Senat podejmie stosowną 
uchwałę bezwzględną większością głosów w obecności co 
najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Ma na to 6 
miesięcy. Ponieważ uchwała w sprawie sprzeciwu nie wy-
maga wnoszenia poprawek, a jedynie oceny merytorycz-
nej, postanowiono, że dokonają jej wspólnie dwie komisje 
– branżowa i KSUE. 

Senator Zbigniew Szaleniec, sprawozdawca zmian w Regulaminie Sena-
tu, proponowanych przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Sena-
torskich.
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Budżet i finanse publiczne

Ustawa budżetowa na rok 2010
Podczas 47. posiedzenia Senat podjął decyzję o wprowadzeniu 16 spośród 39 ogółem zgłoszo-

nych poprawek do ustawy budżetowej na rok 2010. Regulacja zakładała defi cyt budżetowy w wysokości 
52 mld 214 mln 216 tys. zł, dochody – 248 mld 868 mln 601 tys. zł, a wydatki wynoszące nie więcej niż 
301 mld 82 mln 817 tys. zł. 

Senatorowie zadecydowali m.in. o zwiększeniu wydatków majątkowych Agencji Wywiadu o 22 mln zł. 
Zwiększono także limit przyrostu zadłużenia z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz 
emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych o 5 mld zł. Upoważniono też ministra fi nansów do udzie-
lania pożyczek Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczeń gwarantowanych do 5,5 mld zł. 
O 31 mln zł zwiększono, m.in. kosztem zmniejszenia wydatków na zasiłki pogrzebowe, odpis na fundusz ad-
ministracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z przeznaczeniem na realizację programów w ra-
mach pożyczki Banku Światowego, dostosowanie systemów KRUS do nowych rozwiązań organizacyjnych 
i do dyrektywy dotyczącej Pojedynczego Punktu Kontaktowego. Izba zmniejszyła także wydatki majątkowe 
Kancelarii Senatu o 474 tys. zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące archiwów państwowych.

Z kolei o 300 tys. zł zwiększono wydatki bieżące Urzędu do spraw Cudzoziemców kosztem zmniej-
szenia wydatków przeznaczonych na pomoc dla cudzoziemców. O 2 mln zł zmniejszono rezerwę celową na 
wybory, zwiększając o 1 mln zł wydatki bieżące Wyższego Urzędu Górniczego i o 1 mln zł środki przezna-
czone na działania związane z obchodami 30. rocznicy utworzenia „Solidarności”.

Zaktualizowano też plan fi nansowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej oraz zamieszczono go we właściwym załączniku ustawy budżetowej.

Senatorowie dokonali również przeniesienia 200 tys. zł przeznaczonych na wynagrodzenia, w ra-
mach budżetu województwa śląskiego, z urzędu wojewódzkiego na Inspekcję Transportu Drogowego. 
W budżecie województwa mazowieckiego natomiast zwiększono o 22 tys. zł środki na wynagrodzenia 
Państwowej Straży Rybackiej kosztem wynagrodzeń w zespołach do spraw orzekania o niepełnospraw-
ności. Z kolei w budżecie województwa dolnośląskiego o 65 tys. zł zwiększono środki na wynagrodzenia 
w tamtejszym urzędzie wojewódzkim. W ramach budżetu województwa podkarpackiego zaś o 48 tys. zł 
zwiększono środki na wynagrodzenia nadzoru budowlanego.

Senatorowie postanowili ponadto zwiększyć o 5 mln zł wydatki na więziennictwo, z przeznaczeniem 
na zakup świadczeń zdrowotnych, kosztem zmniejszenia 2 rezerw celowych. Zwiększono też o 740 tys. zł, 

Senator Kazimierz Kleina, sprawozdawca Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych w sprawie ustawy budżetowej na rok 2011.

Minister fi nansów Jan Vincent-Rostowski reprezentował 
rząd podczas senackich prac nad budżetem na 2011 r.
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kosztem zmniejszenia wydatków w części: „Sprawy rodziny”, wydatki bieżące Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów z przeznaczeniem na fi nansowanie 7 etatów dla pracowników wykonujących zadania z zakresu 
przeciwdziałania dyskryminacji. 

Senat dokonał ponadto przesunięcia 2,5 mln zł w planie fi nansowym Funduszu Ubezpieczeń Społecz-
nych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwiększając o tę kwotę wydatki FUS na prewencję wypadkową.

Sejm na 59. posiedzeniu zaakceptował wszystkie senackie poprawki. Ustawa weszła w życie 
5 II 2010 r. z datą obowiązywania od 1 I 2010 r.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych 
z realizacją ustawy budżetowej

Senat na 65. posiedzeniu wprowadził poprawki do ustawy, służącej ograniczeniu wydatków ze środ-
ków publicznych, a co za tym idzie – zahamowaniu szybkiego wzrostu długu publicznego. Wzrost taki 
pociąga za sobą ryzyko destabilizacji fi nansów publicznych i przekroczenia drugiego progu ostrożnościo-
wego (55% PKB) w 2011 r. Nowelizacja, związana z projektem ustawy budżetowej na rok 2011, „zamroziła” 
wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na poziomie 2008 r. Objęło to mini-
strów, senatorów, posłów, premiera i prezydenta. 

Zmiany zawarte w nowelizacji dotyczyły też m.in. podwyższenia ulgi studenckiej na przejazdy pu-
blicznym transportem kolejowym i autobusowym odpowiednio do 49% i 51%, obniżenia zasiłku pogrze-
bowego z 6 tys. zł do 4 tys. zł oraz podwyżki podstawowej stawki VAT od 1 I 2011 r. do końca 2013 r. Obo-
wiązujące w tym czasie 3 nowe stawki VAT to: 5%, 8% i 23%. Nowelizacją wprowadzono też 5-procentową 
stawkę na żywność, książki i czasopisma specjalistyczne. 

Sejmowe przepisy zdjęły również z operatorów telekomunikacyjnych obowiązek indywidualnego 
informowania klientów o zmianie cennika lub warunków umowy, jeżeli wynikałoby to z wprowadzenia 
nowych stawek VAT. Informację o nowych cennikach operatorzy muszą jednak podać do publicznej wia-
domości. W nowelizacji przewidziano też utrzymanie w 2011 r. ulgi w akcyzie od biopaliw, a w 2012 r. 
– utworzenie funduszu promocji wytwarzania i wykorzystania biokomponentów i biopaliw. Dysponowałby 
nim minister gospodarki, środki pochodziłyby z 1,5-procentowej akcyzy od paliw silnikowych, uzyskanej 
przez budżet w poprzednim roku. 

Nowelizacja zniosła też możliwość nieodpłatnego przekazywania nieruchomości Agencji Nierucho-
mości Rolnych m.in. Lasom Państwowym, PAN, szkołom publicznym i zarządzającym specjalnymi strefa-
mi ekonomicznymi. Agencja nie będzie mogła nieodpłatnie przekazywać ziemi samorządom z wyjątkiem 
nieruchomości zajętych pod drogi gminne lub wojewódzkie i przeznaczonych pod drogi w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego. Agencja zyskała natomiast możliwość zamiany bez przetargu 
gruntów z dzierżawcami nieruchomości należących do niej. 

Kolejny blok zmian dotyczył stażów fi nansowanych z Funduszu Pracy. Zgodnie z przepisami ustawy 
o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy, staże podyplomowe i szkolenia specjalizacyjne lekarzy, 
lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych w 2010 r. fi nansowano ze środków Funduszu Pracy. Ustawa 
zakładała utrzymanie tego rozwiązania w 2011 r. 

W nowelizacji przewidziano ponadto podwyższenie z 3 do 5% sumy rezerw celowych, które mogą 
być tworzone w budżecie państwa, pułapu określonego w ustawie o fi nansach publicznych. Zmieniono rów-
nież przepisy dotyczące wpłacania przez jednostki samorządu województw środków do budżetu państwa, 
jeżeli dochód w danym województwie przekracza średni dochód w Polsce.

Senat nie poparł wniosku o przyjęcie nowelizacji bez poprawek, uchwalił natomiast 22 zmiany. 
Wprowadził m.in. możliwość nieodpłatnego przekazywania nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa samorządom terytorialnym na cele związane z realizacją określonych zadań własnych, 
pod warunkiem że znajdują one odzwierciedlenie w planie zagospodarowania przestrzennego lub studium 
zagospodarowania przestrzennego. Ograniczyłoby się to do nieruchomości przekazywanych na cele zaopa-
trzenia w energię elektryczną, cieplną i gaz, ochronę zabytków i turystykę.

Senat wprowadził też nową, 93-procentową ulgę na przejazdy środkami publicznego transportu 
zbiorowego dla osób niewidomych, uznanych za niezdolne do samodzielnej egzystencji, w pociągach oso-
bowych i komunikacji autobusowej zwykłej oraz 51-procentową w pozostałych środkach komunikacji.

Senatorowie poparli również zmianę taryf na usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub odprowa-
dzania ścieków z powodu zmiany stawki VAT bez konieczności zatwierdzenia ich przez radę gminy. Zde-
cydowali, że przepis dotyczący okresu zmiany stawek podatku obejmie też zmiany stawek od czynności 
traktowanych jako dostawa towarów, dostawa energii elektrycznej i gazu. Kolejna poprawka senacka, do-
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tycząca czynności ciągłych, takich jak dostawa energii i gazu, pozwalała na ich proporcjonalne rozliczenie, 
gdy nie można określić faktycznego wykonania czynności w okresie zmiany stawek podatku.

Senat zniósł także konieczność korekty faktur bezpośrednio po wejściu w życie nowej stawki VAT 
i pozostawił możliwość stosowania dotychczasowej stawki podatku do czasu rozliczenia tych czynności 
według nowej stawki w pierwszej fakturze wystawionej po dniu zmiany stawki podatku. Izba precyzyjnie 
określiła obowiązek informacyjny dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, związa-
ny ze zmianą stawek VAT. 

Senatorowie wprowadzili także nowy system promocji wytwarzania i wykorzystywania biokompo-
nentów i biopaliw, określili właściwe stawki akcyzy na paliwa oraz stawki przejściowe, stosowane po uzy-
skaniu notyfi kacji w Komisji Europejskiej. Ponadto umożliwili przejściowe stosowanie dotychczasowych 
znaków akcyzy oraz wypłatę świadczeń w związku z zakończeniem kadencji Sejmu i Senatu. Uchwalono 
również zmiany o charakterze porządkowym, regulujące sytuację przejściową, a także doprecyzowujące.

Sejm na 78. posiedzeniu przyjął wszystkie senackie poprawki. Nowelizacja zacznie obowiązywać 
1 I 2011 r., część jej przepisów miała inne daty wejścia w życie (17 XII 2010 r., 1 III 2011 r., 1 V 2011 r.). 

Ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji 
i prywatyzacji oraz ustawy – Przepisy wprowadzające 
ustawę o finansach publicznych

Na 52. posiedzeniu Senat wprowadził poprawki do ustawy, wiążącej się z decyzją Rady Ministrów 
o obniżeniu odpisów na rachunki 2 państwowych funduszy celowych – Funduszu Reprywatyzacji i Fun-
duszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców. W myśl ustawy, w latach 2010–2011 na Fundusz Reprywatyzacji 
będzie wpływać 1,5% – zamiast dotychczasowych 5% – środków uzyskanych ze sprzedaży akcji należą-
cych do Skarbu Państwa. Odpis na Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców zostanie zmniejszony do 3% 
z dotychczasowych 15% przychodów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku budżetowym. Ponadto od 
1 I 2012 r. zmiany wysokości odpisów na te fundusze będą określane w ustawie budżetowej.

Senatorowie wprowadzili 6 poprawek do nowelizacji, głównie o charakterze redakcyjnym i dopre-
cyzowującym. Izba zdecydowała też, że przepisy przejściowe, obniżające wysokość odpisów na rachunki 
Funduszu Reprywatyzacji i Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, stosowane będą od dnia ich wej-
ścia w życie, a nie od 1 I 2010 r.

Sejm na 65. posiedzeniu zaakceptował poprawki Senatu. Ustawa weszła w życie 7 III 2010 r. (1 prze-
pis zacznie obowiązywać 1 I 2012 r.).

Ustawa o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym 
oraz ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji 
i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego 
„Polskie Koleje Państwowe”

Podczas 54. posiedzenia senatorowie zdecydowali o wprowadzeniu poprawek do ustawy, umoż-
liwiającej nabywanie przez Skarb Państwa za środki z Funduszu Kolejowego akcji PKP PLK SA od 
Polskich Kolei Państwowych SA, aby zwiększyć udział Skarbu Państwa w PKP PLK SA. Skarb Państwa 
wykupi też za środki z Funduszu Kolejowego udziały PKP SA w spółce Przewozy Regionalne. Wynika 
to z wniesienia do tej spółki aportem zaplecza technicznego do obsługi taboru i innych nieruchomości, 
zgodnie z porozumieniem, zawartym przez ministra infrastruktury z samorządami województw w grud-
niu 2008 r.

Senatorowie wprowadzili 8 poprawek do nowelizacji. Sejm na 67. posiedzeniu przyjął 4 z nich. 
W pierwszej Senat wskazał, że wartość akcji PKP Polskie Linie Kolejowe SA nabywanych przez Skarb 
Państwa od PKP SA określa się według wartości nominalnej akcji. Senatorowie dodali też do ustawy prze-
pis przejściowy, czasowo utrzymujący w mocy akt wykonawczy, wydany na podstawie zmienianego upo-
ważnienia. Dwie senackie zmiany miały charakter uściślający. 

Resztę uchwalonych zmian Sejm odrzucił. Należała do nich ta, w której senatorowie doprecyzowali, 
że środki Funduszu Kolejowego w kwocie nie wyższej niż 150 mln zł można przeznaczyć na współfi nanso-
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wanie zadań własnych województw w zakresie organizowania re-
gionalnych kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na 
podstawie umów o świadczenie usług publicznych. W kolejnej od-
rzuconej poprawce Izba obniżyła z 700 do 500 mln zł wielkość wy-
datków bieżących z wpływów z opłaty paliwowej przeznaczonych 
na sfi nansowanie nabycia przez Skarb Państwa od PKP SA akcji 
PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Senatorowie chcieli też przywró-
cić przepis zwalniający z podatku od czynności cywilnoprawnych 
czynności związane z wnoszeniem wkładów do PKP Polskie Linie 
Kolejowe SA. Senat przyjął także, że wartość nieruchomości wnie-
sionych w 2010 r. przez PKP SA do spółki „Przewozy Regionalne” 
w formie wkładu niepieniężnego nie może przekraczać 300 mln zł. 

Nowelizacja weszła w życie 3 VII 2010 r.

Ustawa o zmianie ustawy o łagodzeniu skutków 
kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców

Senat na 63. posiedzeniu rozpatrzył ustawę, polegającą na obniżeniu progu spadku obrotów gospo-
darczych przedsiębiorców z 25 do 10%. Ma to ułatwić dostęp do środków przeznaczonych na pomoc dla 
przedsiębiorców dotkniętych skutkami kryzysu ekonomicznego. Zgodnie z dotychczas obowiązującymi 
przepisami, pomoc państwa przysługiwała jedynie przedsiębiorcom, których obroty spadły co najmniej 
o 25% w ciągu 3 kolejnych miesięcy po 1 VII 2008 r. w porównaniu z obrotami osiąganymi przez 3 miesią-
ce, od 1 VII 2007 r. do 30 VI 2008 r.

Izba wprowadziła 2 poprawki. W pierwszej doprecyzowano, że w 2010 r. przepisy zmienionej usta-
wy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców będą stosowane od 
dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej, przewidzianej 
w tych przepisach, ze wspólnym rynkiem. Druga zmiana polegała na podwyższeniu progu spadku obrotów 
gospodarczych przedsiębiorców do 15%. Senat uznał bowiem, że Sejm przyjął „zbyt radykalny” spadek 
obrotów. Izba uwzględniła także konieczność ujednolicenia uwarunkowań udzielania pomocy przedsię-
biorcom. Regulacja zawarta w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków 
powodzi z 2010 r. przewiduje, że do poszkodowanego będącego przedsiębiorcą, u którego nastąpił spadek 
obrotów gospodarczych, rozumianych jako sprzedaż, nie mniej jednak niż o 15%, stosuje się przepisy usta-
wy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. 

Posłowie podczas 77. posiedzenia poparli poprawki wprowadzone przez Senat. Nowelizacja weszła 
w życie 1 XII 2010 r.

Ustawa o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych 
jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach 
sektora finansów publicznych w latach 2011–2013

Senat na 67. posiedzeniu rozpatrzył ustawę, mającą na celu 10-procentowe zmniejszenie zatrudnie-
nia w administracji publicznej w stosunku do stanu zatrudnionych na koniec II kwartału 2010 r. Redukcja 
dotyczyłaby 27 500 osób, a projektowane oszczędności wyniosłyby około 427 mln zł. Taki poziom zatrud-

Senator Andrzej Owczarek, sprawozdawca komisji: samorządu terytorialnego 
i gospodarki narodowej w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Kole-
jowym oraz ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsię-
biorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”.
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nienia, obniżony o 10%, obowiązywałby do końca 2013 r. Reduk-
cja zatrudnienia obejmie: państwowe jednostki budżetowe, KRUS, 
ZUS, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Naro-
dowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, NFZ, 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
Agencję Mienia Wojskowego, Agencję Nieruchomości Rolnych, 
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencję Re-
zerw Materiałowych, Agencję Rynku Rolnego, Polską Agencję 
Rozwoju Przedsiębiorczości, Wojskową Agencję Mieszkaniową. 

Z obowiązku ograniczenia zatrudnienia wyłączono m.in. 
kancelarie: Sejmu, Senatu, prezydenta, a także Trybunał Konsty-
tucyjny, Najwyższą Izbę Kontroli, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd 
Administracyjny i jego wojewódzkie odpowiedniki, Krajową Radę 
Sądownictwa i sądownictwo powszechne, biura Rzecznika Praw 
Obywatelskich i Praw Dziecka, Krajową Radę Radiofonii i Tele-
wizji, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, In-
stytut Pamięci Narodowej, Krajowe Biuro Wyborcze i Państwową 
Inspekcję Pracy. Nowe przepisy nie objęły także osób, którym 
brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, 
jeżeli okres zatrudnienia umożliwia im uzyskanie prawa do eme-
rytury z osiągnięciem tego wieku, a także pracownic w okresie 
ciąży, urlopu macierzyńskiego ani ojców korzystających z urlopu 
ojcowskiego. 

Wprowadzono też obowiązek opublikowania kryteriów wy-
boru pracowników, stosowanych przy zmniejszaniu zatrudnienia 
w ramach racjonalizacji. 

Senatorowie uchwalili 3 poprawki do ustawy. Na podstawie 
tych zmian obowiązkiem redukcji zatrudnienia objęto także jed-
nostki prokuratury. Skreślono ponadto poprawkę Sejmu, przewidu-

jącą, że przepisy ustawy nie byłyby stosowane do jednostek, w których do 31 XII 2010 r. wprowadzono 
system zarządzania jakością (ISO). Senat uznał także, iż za naruszenie dyscypliny fi nansów publicznych, 
polegające na nieprzekazaniu w terminie raportu początkowego, raportu z realizacji lub raportu końcowe-
go, wystarczającymi środkami represji są kary upomnienia i nagany.

Wszystkie senackie zmiany Sejm poparł podczas swego 80. posiedzenia.2 

Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Nowelizacja doprecyzowała przepisy budzące wątpliwości interpretacyjne, dostosowała je do in-
nych regulacji. Określono w niej m.in. okres, w jakim osoba mająca wpis do ewidencji działalności gospo-
darczej może jednocześnie posiadać status bezrobotnego – gdy podczas składania wniosku o wpis do tej 
ewidencji oznaczy późniejszy termin podjęcia tej działalności, można utrzymać status bezrobotnego aż do 
tego dnia. Uregulowano też kwestie związane z ubezpieczeniem wypadkowym i od następstw nieszczęśli-
wych wypadków. Osoby, które w trakcie szkolenia podjęły zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działal-
ność gospodarczą bądź pobierają stypendium w wysokości 20% zasiłku, powinny zostać zgłoszone przez 
instytucję szkoleniową do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia 
tych osób stanowić będą koszty szkolenia i zostaną pokryte z Funduszu Pracy. 

Zmiany wprowadzone w nowelizacji ustanawiają ochronę praw osób odbywających praktyki ab-
solwenckie, praktyki lub staże zawodowe w razie kierowania ich za granicę. Umożliwiono marszałkowi 
województwa odmowę wpisu do rejestru agencji zatrudnienia podmiotu założonego i prowadzonego przez 
osobę fi zyczną, która świadcząc usługi w ramach prowadzonej agencji zatrudnienia, dopuściła się narusze-
nia przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Wprowadzono również zakaz pozbawiania statusu bezrobotnego z powodu niezdolności do pracy 
trwającej dłużej niż 90 dni, odnoszący się do kobiet w ciąży i w trakcie połogu, chyba że bezrobotna sama 
wystąpi z takim wnioskiem. 

2 Prezydent 7 I 2011 r. skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. 

Senator Mieczysław Augustyn, sprawozdawca komisji: 
rodziny i samorządu terytorialnego w sprawie ustawy 
o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednost-
kach budżetowych i niektórych innych jednostkach 
sektora fi nansów publicznych w latach 2011–2013.
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Umożliwiono zakładanie przez bezrobotnych spółdzielni socjalnych i przekazywanie środków 
z Funduszu Pracy na utworzenie tych spółdzielni bezrobotnym założycielom, którzy po uwzględnieniu 
przez starostę wniosków o przyznanie środków na założenie spółdzielni przystąpili do jej tworzenia.

Powiatowe urzędy pracy zyskały możliwość nieprzyjęcia oferty, a także przyjęcia oferty pracy od 
pracodawcy, gdy naruszył wcześniej prawo pracy, ale w czasie składania oferty pracy nie zachodzą obawy, 
że w przyszłości prawa osób podejmujących pracę będą przez niego naruszane.

Nowelizacja jednakowo traktuje podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej i działalności go-
spodarczej, gdy chodzi o organizację szkoleń, możliwość ukończenia szkolenia, powody zwolnienia z obo-
wiązku zwrotu kosztów szkolenia, dodatkowe wynagrodzenie dla instytucji szkoleniowej itd. Wprowa-
dzono również przepisy umożliwiające kierowanie bezrobotnych lub uprawnionych osób poszukujących 
pracy na kilka kursów, których łączne ukończenie zwiększy szanse zatrudnienia. Nadmiernemu i nieuza-
sadnionemu korzystaniu ze szkoleń ma zapobiec przepis ograniczający wysokość kwot przeznaczonych 
na te szkolenia do 300% przeciętnego wynagrodzenia. Wprowadzono minimalną wysokość stypendium 
szkoleniowego, ustaloną na 20% kwoty zasiłku dla bezrobotnych.

Producentom prowadzącym działalność rolniczą w gospo-
darstwie rolnym lub dział specjalny produkcji rolnej, zatrudnia-
jącym w okresie ostatnich 6 miesięcy co najmniej 1 pracownika 
w pełnym wymiarze czasu pracy, umożliwiono otrzymanie ze 
środków Funduszu Pracy zwrotu kosztów wyposażenia lub do-
posażenia miejsc pracy dla skierowanych bezrobotnych. Dopre-
cyzowano także, że świadczenie z tytułu wykonywania prac spo-
łecznie użytecznych i zasady ich fi nansowania dotyczą nie tylko 
bezrobotnych, ale również osób skierowanych do tych prac, które 
są uczestnikami kontraktów socjalnych, indywidualnych progra-
mów usamodzielnienia, lokalnych programów pomocy społecznej 
i indywidualnych programów zatrudnienia socjalnego. Uściślono, 
że bezrobotny może zgłosić jednorazowo 10 dni braku gotowości 
do pracy. Umożliwiono pracodawcom mającym przejściowe trud-
ności fi nansowe zatrudniającym cudzoziemców wprowadzenie 
obniżonego wymiaru czasu pracy, skutkującego obniżeniem wy-
nagrodzenia bez konieczności składania dodatkowego wniosku do 
wojewody o zmianę decyzji w sprawie zezwolenia na pracę.

Przewidziano stworzenie podstawy do wydawania rozpo-
rządzenia w sprawie sposobu fi nansowania wydatków z Funduszu 
Pracy i sposobu współpracy organów zatrudnienia z bankami i in-
stytucjami fi nansowymi, m.in. pozwalającego na zlecanie przez 
starostów bankom i innym instytucjom fi nansowym dokonywania 
wypłat świadczeń z Funduszu Pracy dla bezrobotnych. Wydłużo-
no o rok okres, w którym powiatowe urzędy pracy będą mogły 

uzyskać dofi nansowanie z Funduszu Pracy na tworzenie centrów 
integracji zawodowej i lokalnych punktów informacyjno-konsulta-
cyjnych, tak zwanych LPIK.

Podczas 67. posiedzenia Izba wprowadziła 21 poprawek do 
ustawy. Senatorowie uchwalili, że podmiot wpisany do rejestru agencji zatrudnienia zostanie z niego wy-
kreślony, jeżeli nie będzie prowadzić działalności przez 2 kolejne lata i zostanie to stwierdzone na pod-
stawie informacji przekazywanej marszałkowi województwa za rok poprzedni. Ponadto postanowili, że 
agencja zatrudnienia nie zostanie wykreślona z rejestru agencji i zatrudnienia, jeżeli ma zaległości z tytu-
łu podatku, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych, ale tylko wtedy, gdy nie ureguluje należności w wyznaczonym terminie. Se-
natorowie postanowili też, że starosta może fi nansować z Funduszu Pracy koszty przejazdu bezrobotnych 
i poszukujących pracy skierowanych przez powiatowy urząd pracy do udziału w targach i giełdach pracy. 
Izba umożliwiła także nabycie prawa do zasiłku dla bezrobotnych kobietom, które ukończyły 55 lat, i męż-
czyznom mającym 60 lat, jeżeli osoby te świadczyły pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy-
-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług. Doprecyzowano przepis przejściowy, regulujący zasady 
ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych przez pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego 
i wychowawczego, wobec których pracodawcy są zwolnieni przez 36 miesięcy z obowiązku odprowadzania 
składek na Fundusz Pracy. Uchwalono ponadto, aby do końca 2010 r. obowiązywały dotychczasowe zasady 
przekazywania środków na tworzenie centrów aktywizacji zawodowej i lokalnych punktów informacyjno-

Senator Bohdan Paszkowski, sprawozdawca stanowi-
ska Komisji Samorządu Terytorialnego i Administra-
cji Państwowej w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
oraz niektórych innych ustaw.
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-konsultacyjnych w ramach powiatowych urzędów pracy, a zasady wprowadzone tą ustawą były stosowane 
od 1 I 2011 r. Senat wprowadził też grupę poprawek redakcyjnych.

Sejm na 80. posiedzeniu przyjął część senackich zmian. Odrzucił jedną o charakterze redakcyjnym 
i tę, w której Izba zaproponowała, aby powiatowy urząd pracy mógł nie przyjąć oferty pracy, w szczegól-
ności jeżeli pracodawca w ciągu 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został ukarany lub skazany 
prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy.

Ustawa wejdzie w życie 1 II 2011 r. z wyjątkiem 1 przepisu, który zacznie obowiązywać 31 VII 2011 r.

Ustawa o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu 
Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw

Podczas 67. posiedzenia Senat wprowadził 4 poprawki do ustawy, będącej realizacją drugiego etapu 
implementacji dyrektywy 2009/14/WE, zmieniającej dyrektywę w sprawie systemów gwarantowania de-
pozytów. Obejmuje ona m.in. przepisy dotyczące ograniczenia czasu, który Komisja Nadzoru Finansowego 
ma na podjęcie decyzji o zawieszeniu działalności banku, podwyższenia z 50 tys. do 100 tys. euro minimal-
nej wysokości gwarancji dla środków zgromadzonych w bankach. Gwarancje powinny zostać uruchomione 
w ciągu 20 dni roboczych od daty, w której Komisja Nadzoru Finansowego ustali, że dany bank, z powodu 
sytuacji fi nansowej, nie jest w stanie wypłacić pieniędzy zdeponowanych przez klienta. Ustawa służyła też 
dostosowaniu polskich przepisów do regulacji unijnych, na co Polska miała czas do końca 2010 r. 

Najistotniejsze zmiany dotyczące Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (instytucja gwarantująca 
depozyty polskich banków, podejmująca działania pomocowe wobec banków zagrożonych upadłością po-
przez udzielanie im krótkoterminowych pożyczek) to: doprecyzowanie defi nicji deponenta; zmiana defi ni-
cji środków gwarantowanych w celu usunięcia wątpliwości, czy należności potwierdzone imiennymi świa-
dectwami depozytowymi są środkami gwarantowanymi; określenie na nowo warunków gwarancji osobno 
dla banku krajowego, oddziału instytucji kredytowej i oddziału banku zagranicznego; dokładne określenie 
dnia, w którym następuje spełnienie warunków gwarancji; nowa defi nicja niedostępności środków; wpro-
wadzenie możliwości fi nansowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z kredytu krótkoterminowego, 
udzielonego przez NBP, w wypadku wykorzystania środków na wypłaty w razie zagrożenia stabilności 
fi nansowej i w celu pokrycia pilnych potrzeb funduszu; określenie wytycznych dla ministra właściwego do 
spraw instytucji kredytowych do wydania rozporządzeń w sprawie podwyższenia wysokości stawki two-
rzenia funduszy ochrony środków gwarantowanych oraz podwyższenia wysokości stawki opłaty rocznej. 
W ustawie przedstawiono także sposób określania wysokości wynagrodzenia, przysługującego zarządowi 
komisarycznemu i podmiotowi ponoszącemu koszty w związku z wykonywaniem funkcji zarządu komi-
sarycznego. Doprecyzowano również regulacje dotyczące organizacji prac zarządu Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego i określono liczbę jego członków (3–5 osób). 

Zmieniono także przepisy prawa upadłościowego i naprawczego w części dotyczącej postępowania 
upadłościowego wobec banków. Z postępowania upadłościowego wykluczono przedstawiciela Bankowego 
Funduszu Gwarancyjnego z uwagi na zmiany w sposobie wypłat środków gwarantowanych. Ujednolicono 
zasady oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, gdy majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie 

Senator Grzegorz Banaś (pierwszy z pra-
wej), sprawozdawca Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych w sprawie ustawy 
o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu 
Gwarancyjnym oraz niektórych innych 
ustaw.
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kosztów postępowania. W związku ze zmianą systemu wypłat środków gwarantowanych uchylono prze-
pisy dotyczące obowiązków syndyka w tym zakresie. Należności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 
z tytułu wypłaty środków gwarantowanych będą zaspokajane w drugiej kolejności.

Zmiany dokonane w ustawie o indywidualnych kontach emerytalnych miały charakter dostosowaw-
czy do zmian dokonanych w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Senatorowie zmienili termin wejścia w życie nowelizacji, obawiając się, że proces legislacyjny nie 
zakończy się przed 1 I 2011 r. Zdecydowali, że ustawa zacznie obowiązywać z dniem ogłoszenia. Wpro-
wadzili również zmianę redakcyjną. Senat uzupełnił ponadto przepis niezawierający informacji, do której 
ustawy odsyła ustawodawca. Izba określiła też czas na przetwarzanie przez Bankowy Fundusz Gwarancyj-
ny danych osobowych deponentów. 

Sejm na 80. posiedzeniu zaakceptował senackie poprawki. Nowelizacja weszła w życie 30 XII 2010 r.

Ustawa o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim
Podczas 56. posiedzenia Senat przyjął bez poprawek ustawę doprecyzowującą, kto pełni obowiązki 

prezesa NBP w razie wygaśnięcia jego kadencji. Zgodnie z nowelą, w wypadku zakończenia 6-letniej ka-
dencji prezesa NBP i niewybrania przez Sejm jego następcy dotychczasowy prezes będzie pełnił obowiązki 
do czasu złożenia przez nowego prezesa przysięgi wobec Sejmu. W pozostałych sytuacjach (rezygnacja, 
odwołanie, śmierć) do czasu objęcia stanowiska przez nowego prezesa NBP jego obowiązki będzie sprawo-
wał wiceprezes NBP – pierwszy zastępca prezesa NBP. Dotychczas prezesa NBP w czasie jego nieobecno-
ści zastępował wiceprezes NBP – pierwszy zastępca. Regulacje nie były jednak precyzyjne. 

Po śmierci prezesa NBP Sławomira Skrzypka w katastrofi e lotniczej pod Smoleńskiem 10 IV 2010 r. 
jego obowiązki w NBP przejął pierwszy zastępca Piotr Wiesiołek. Pojawiły się jednak opinie konstytucjo-
nalistów, że nie może on przewodniczyć Radzie Polityki Pieniężnej ani zwoływać jej posiedzeń, ani też 
brać udziału w głosowaniach, bo nie pozwala mu na to ani ustawa o NBP, ani konstytucja. Powstała zatem 
potrzeba precyzyjnego uregulowania tej materii.

Ustawa weszła w życie 22 VI 2010 r.
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Łagodzenie skutków powodzi
W maju i czerwcu 2010 r. kraje Europy Środkowej dotknęła klęska powodzi. W Polsce była jedną 

z największych od 160 lat. Podniósł się poziom wody w dorzeczu Wisły (województwa: śląskie, mało-
polskie i podkarpackie). Wezbrane wody zalały m.in. Czechowice Dziedzice, Oświęcim, Kraków i San-
domierz. Zagrożenie pojawiło się też na Odrze. Po przejściu fali powodziowej, głównie w Małopolsce, 
wystąpiło ponad 1300 osuwisk ziemi. W czerwcu wody ponownie przekroczyły stan alarmowy w dorzeczu 
górnej Wisły i Odry, powodzie dotknęły południową Małopolskę i Podkarpacie. Wały przeciwpowodziowe 
na Wiśle zostały przerwane w województwach: małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, lubelskim. 
Nastąpiły również kolejne osunięcia ziemi wraz z domami w województwach małopolskim i podkarpac-
kim. Woda zalała około 554 tys. ha w 2157 miejscowościach. Ewakuowano ponad 30 tys. osób. W sierpniu 
2010 r. zaś powódź najbardziej dotknęła Dolny Śląsk. 

Senatorowie na 58. posiedzeniu zapoznali się z informacją prezesa Rady Ministrów na temat sytu-
acji na terenach dotkniętych powodzią na południu Polski i działań podejmowanych przez rząd w zakresie 
ochrony przeciwpowodziowej oraz w sprawie pomocy mieszkańcom tych terenów. Informację przedstawił 
minister spraw wewnętrznych Jerzy Miller, który stwierdził, że „to, co zdarzyło się w rejonie górnej Wisły 
w maju i czerwcu 2010 r., można określić jako fenomen hydrologiczny, największy od 1813 r. (...) W sumie 
jednak zniszczenia są mniejsze niż w 1997 r.”. Minister poinformował, że według wstępnych szacunków, 
straty po powodzi przekroczyły 10 mld zł, co pozwala Polsce na otrzymanie dotacji z europejskiego Fun-
duszu Solidarności. Na pomoc dla powodzian i na działania polegające na usuwaniu skutków powodzi 
rząd dysponował kwotą przeszło 2 mld zł. Na usuwanie skutków powodzi MSWiA przekazało już 1 mld 
57 mln 130 tys. zł. Najwięcej środków przeznaczono na odbudowę i remonty, m.in. dróg i budynków 
publicznych, na wypłatę zasiłków dla powodzian. Rząd przygotował również ustawy mające poprawić 
sytuację poszkodowanych. 

Marszałek Bogdan Borusewicz w Tczewie (25 V 2010 r.).
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Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r.

Podczas 58. posiedzenia Senat zaakceptował bez popra-
wek ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwa-
niem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. Wprowadziła ona 
rozwiązania prawne, służące zagwarantowaniu poszkodowanym 
niezbędnej pomocy i uproszczeniu procedur związanych z usu-
waniem skutków powodzi oraz osunięć ziemi wywołanych opa-
dami atmosferycznymi. Na organy administracji publicznej na-
łożono obowiązek załatwiania spraw związanych z usuwaniem 
skutków powodzi w pierwszej kolejności i bez zbędnej zwłoki 
nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępo-
wania. Wprowadzono uproszczone zasady odbudowy, remontu 
i rozbiórki urządzeń wodnych, uszkodzonych lub zniszczonych 
na skutek powodzi, w szczególności przez zniesienie obowiązku 
uzyskania dla takich urządzeń pozwolenia wodnoprawnego oraz 
uproszczenie procedury wydawania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. 

Pracownicy nieobecni w pracy z powodu powodzi uzyskali 
prawo do odpowiedniej części minimalnego wynagrodzenia przez 
okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych. Z kolei pracodawcy, którzy 
na skutek powodzi przejściowo zaprzestali prowadzenia działalności 
gospodarczej lub istotnie ją ograniczyli, mogli zaciągnąć pożyczkę 
z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z prze-
znaczeniem na wypłatę wynagrodzenia pracownikom nieobecnym 
w pracy z powodu powodzi oraz usuwającym skutki powodzi w za-
kładzie pracy. Pożyczkę trzeba będzie spłacić do 31 XII 2011 r., ale 
można się ubiegać o jej umorzenie.

Wprowadzono także możliwość przeznaczania na cele 
związane z likwidacją skutków powodzi środków z zakładowych funduszy świadczeń socjalnych, Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zakładowych funduszy rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych. Ponadto będzie można umarzać pożyczki udzielone poszkodowanym z funduszy pań-
stwowych, jeżeli nie są spłacane z powodu powodzi.

Ustawa weszła w życie 9 VII 2010 r. 

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z usuwaniem skutków powodzi 
z maja i czerwca 2010 r. oraz ustawy o wspieraniu 
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Senat na 62. posiedzeniu przyjął nowelizację ustawy dotyczącej pomocy powodzianom bez poprawek. 
Ustawa uchwalona 24 VI 2010 r. objęła tylko osoby poszkodowane w powodzi w maju i czerwcu 2010 r. Po 
sierpniowej powodzi na Dolnym Śląsku rząd zdecydował o nowelizacji tej regulacji, tak by można ją sto-
sować przy usuwaniu skutków powodzi, które pojawiły się w ciągu całego 2010 r. Nowelizacja polega 
też na dodaniu nowego działania, w ramach którego będzie można przywrócić potencjał produkcji rolnej 
(odtworzenie majątku gospodarstw rolnych, w tym inwentarza żywego oraz plantacji wieloletnich), znisz-
czony w wyniku klęsk żywiołowych lub innych zdarzeń o charakterze siły wyższej. Umożliwiło to pomoc 
gospodarstwom poszkodowanym przez powódź. 

Nowelizacja weszła w życie 16 VIII 2010 r.

Stanowisko komisji: samorządu terytorialnego, 
budżetu, rodziny i środowiska w sprawie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwa-
niem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. przed-
stawił senator Rafał Muchacki.
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Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania 
do realizacji inwestycji w zakresie budowli 
przeciwpowodziowych

Na 58. posiedzeniu Senat przyjął ustawę ułatwiającą wykup gruntów na cele przeciwpowodziowe 
z 35 poprawkami. Ustawa miała na celu uproszczenie i przyspieszenie prac związanych z przygotowy-
waniem inwestycji przeciwpowodziowych. Przewidywała, że budowle przeciwpowodziowe to: kanały 
ulgi, poldery przeciwpowodziowe, stopnie wodne i zbiorniki retencyjne posiadające retencję powodzio-
wą, suche zbiorniki przeciwpowodziowe, wały przeciwpowodziowe, wrota przeciwsztormowe, wrota 
przeciwpowodziowe, kierownice w ujściach rzek do morza oraz budowle ochrony przed powodzią mor-
ską. Uregulowano również procedurę przygotowywania inwestycji do realizacji. Przez wojewodę będzie 
wydawana jedna zintegrowana decyzja w sprawie całej inwestycji przeciwpowodziowej, czyli decyzja 
o pozwoleniu na jej realizację. 

W ustawie uregulowano także kwestię nabywania nieruchomości w związku z inwestycją 
przeciwpowodziową. Przewidziano możliwość wypłacania odszkodowania lub nabywania nieru-
chomości w celu dokonania jej zamiany lub wydzielenia tej nieruchomości w postępowaniu scale-
niowo-wymiennym.

Duża część senackich zmian miała charakter redakcyjny i doprecyzowujący. Izba zmodyfi kowała 
m.in. defi nicję pojęcia „inwestor”. Będzie nim regionalny zarząd gospodarki wodnej, urząd morski, woje-
wództwo, powiat, gmina lub partner prywatny, a nie – jak uchwalił Sejm – dyrektorzy regionalnego zarzą-
du gospodarki wodnej, marszałkowie województw, starostowie, wójtowie, burmistrzowie czy prezydenci 
miast. Senatorowie postanowili także, że wysokość odszkodowania za przejętą nieruchomość będzie nego-
cjował inwestor, a nie wojewoda. Usunęli przepis ograniczający wysokość odszkodowania przysługującego 
z tytułu zmniejszenia zakresu korzystania z nieruchomości.

Zdecydowano, że mapa – dołączona do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację 
inwestycji – będzie przedstawiała projektowany obszar inwestycji również z zaznaczeniem podziału 
geodezyjnego nieruchomości. Zdaniem Izby, zawieszenie z mocy prawa może zahamować realizację 
innych ważnych inwestycji, w tym przede wszystkim drogowych. Mimo iż będą prowadzone na tych 
samych nieruchomościach, co inwestycja przeciwpowodziowa, nie muszą z nią kolidować. Dlatego 
Senat podjął decyzję o rezygnacji z zawieszenia postępowań dotyczących wydania decyzji o pozwole-
niu na budowę albo decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z mocy prawa. Zastąpił je 
fakultatywnym zawieszeniem tych postępowań. To rozwiązanie stworzyło możliwość podejmowania 
decyzji co do zawieszenia indywidualnie w każdej sprawie, zachowało też zasadę prymatu inwestycji 
przeciwpowodziowych.

Izba zdecydowała też, że rygor natychmiastowej wykonalności będzie nadawany decyzją o pozwo-
leniu na realizację inwestycji wyłącznie w sytuacjach uzasadnionych interesem społecznym lub gospodar-
czym. Zmieniono zasady wydawania nieruchomości, opróżniania lokalu i innych pomieszczeń w związku 
z wydaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji. Przyjęto, że decyzja, której został nadany rygor 
natychmiastowej wykonalności, zobowiązuje do wydania nieruchomości, opróżnienia lokalu i innych po-
mieszczeń w  ciągu 90 dni od dnia jej wydania. Ponadto Izba postanowiła, że nieruchomości wchodzące 
w skład zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych w drodze umowy będzie można przekazywać nieodpłatnie 
na własność jednostkom samorządu terytorialnego. 

Grupa 5 senackich poprawek uzupełniła katalog zmian wprowadzanych do ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko. Służyły zmniejszeniu wymogów formalnych, dotyczących wniosku o wydanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, oraz wystąpienia o opinię w sprawie nałożenia obowiązku 
przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 dla przedsięwzię-
cia poprzez odstąpienie od obowiązku przedkładania wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego. 

Sejm na 70. posiedzeniu zaakceptował 26 senackich zmian. Ustawa weszła w życie 25 VIII 2010 r.
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Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach 
odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych 
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania 
żywiołu oraz niektórych innych ustaw

Senatorowie na 62. posiedzeniu zdecydowali o przyjęciu bez poprawek ustawy, umożliwiającej od-
budowę zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej (powódź, osunięcie ziemi) budynków w innym miej-
scu, wskazanym w miejscowym planie odbudowy, uchwalonym przez radę gminy. Dotychczas można było 
odbudować zniszczone domy tej samej wielkości w tym samym miejscu. Nowym rozwiązaniem jest także 
możliwość wprowadzenia zakazu budowy na terenie osuwisk, a także odbudowy, rozbudowy, przebudowy 
i nadbudowy już istniejących budynków. Decyzję taką będzie podejmować rada gminy na wniosek wójta, 
burmistrza lub prezydenta miasta. Jeżeli zakaz uniemożliwi korzystanie z budynku lub jego części, to 
właściciel będzie mógł żądać od gminy odszkodowania za poniesioną szkodę lub wykupu tego budynku.

W noweli wprowadzono ponadto ułatwienia fi nansowania odbudowy zniszczonych budynków, 
m.in. zwolnienia z podatku od osób fi zycznych i podatku dochodowego od osób prawnych oraz dopłaty do 
oprocentowania kredytów bankowych na zakup gruntów pod odbudowę zniszczonych domów. 

Nowelizacja weszła w życie 16 VIII 2010 r. 

Ustawa o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych 
skutkami powodzi z maja i czerwca 2010 r.

Na 62. posiedzeniu Senat rozpatrzył ustawę o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami 
powodzi i wprowadził do niej 13 poprawek. Ustawa umożliwiła udzielenie pożyczki do 50 tys. zł przedsię-
biorcom, którzy zatrudniają nie więcej niż 50 pracowników i ich fi rmy zostały zniszczone przez powódź 
lub w wyniku osunięć ziemi wywołanych długotrwałymi opadami atmosferycznymi. Pomocą objęto także 
tych przedsiębiorców, którzy przed powodzią zawiesili działalność gospodarczą, np. prowadzą działalność 
sezonową. Środki fi nansowe na pożyczki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczonej na 
przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, a ich udzielaniem zajmą się fundusze pożyczko-
we wyłonione przez ministra gospodarki w drodze konkursu. 

Ustawa wprowadziła uproszczoną procedurę udzielania pożyczek. Do wniosku o udzielenie pomocy 
fi nansowej przedsiębiorca musi dołączyć tylko zaświadczenie od wójta gminy, burmistrza lub prezydenta 
miasta, potwierdzające, że szkoda powstała w wyniku powodzi, oraz oświadczenie, że starający się spełnia 
warunki objęcia go pomocą przewidzianą w ustawie. Fundusz pożyczkowy ma 2 tygodnie na rozpatrzenie 
wniosku. Ustawa zobowiązuje przedsiębiorcę do wykorzystania i przedstawienia rozliczenia otrzymanej 
pożyczki przed upływem 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy z funduszem pożyczkowym. W uzasadnio-
nych wypadkach okres ten może zostać przedłużony o 3 miesiące. Pożyczkę będzie można w całości lub 
częściowo umorzyć. Decyzję o umorzeniu podejmuje fundusz pożyczkowy po skontrolowaniu wydatków 
poniesionych przez przedsiębiorcę. Przedsiębiorcy, którego fi rma nie została ubezpieczona od następstw 

Senator Jan Wyrowiński, sprawozdaw-
ca komisji: gospodarki i budżetu w spra-
wie ustawy o wspieraniu przedsiębiorców 
dotkniętych skutkami powodzi z maja 
i czerwca 2010 r.

kronika senatu '10.indb   58 2011-07-18   09:32:58



59

PRACE LEGISLACYJNE SENATU RP

klęsk żywiołowych, będzie można umorzyć 75% udzielonej pożyczki. Jeżeli pożyczka zostanie wykorzy-
stana w całości lub w części w sposób niezgodny z ustawą, przedsiębiorca ma obowiązek ją spłacić. 

Najważniejsza senacka poprawka miała na celu objęcie przepisami ustawy przedsiębiorców poszko-
dowanych w powodziach, które wystąpiły w ciągu całego 2010 r., a nie tylko w maju i czerwcu. Ponadto 
Senat zdecydował, że termin złożenia wniosku o udzielenie pożyczki należy liczyć od dnia wystąpie-
nia szkody. W wypadku wystąpienia szkody przed wejściem ustawy w życie termin ten należy liczyć od 
pierwszego dnia obowiązywania ustawy. Senat postanowił też umożliwić szacowanie szkód poniesionych 
przez przedsiębiorcę także komisji powołanej przez fundusz pożyczkowy. W opinii Izby, takie rozwiązanie 
przyspieszy postępowanie w sprawie udzielenia pożyczki przedsiębiorcy i obniży jego koszty. Pozostałe 
poprawki służyły doprecyzowaniu i ujednoliceniu przepisów ustawy, część miała charakter redakcyjny.

Sejm na 73. posiedzeniu przyjął wszystkie zmiany uchwalone przez Senat. Ustawa weszła w życie 
13 VIII 2010 r.
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Działalność gospodarcza

Ustawa o świadczeniu usług na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej

Na 49. posiedzeniu Senat uchwalił 34 poprawki do ustawy o świadczeniu usług na terytorium RP, 
wdrażającej do polskiego porządku prawnego przepisy unijnej dyrektywy, dotyczącej liberalizacji usług na 
rynku wewnętrznym. Obowiązuje ona od 28 XII 2009 r., rząd polski do 28 III 2010 r. miał przedstawić Ko-
misji Europejskiej szczegółową informację dotyczącą implementacji tej dyrektywy. Niewdrożenie jej grozi 
krajom członkowskim postępowaniem ze strony Komisji Europejskiej, które może zakończyć się przed 
unijnym Trybunałem Sprawiedliwości. Dyrektywa o liberalizacji usług w UE dotyczy przede wszystkim 
małych i średnich przedsiębiorstw. Zakłada uproszczenie procedur i ogranicza konieczność ubiegania się 
przez usługodawców o zezwolenia czy koncesje. Ma to umożliwić usługodawcom prowadzenie działalno-
ści usługowej w ramach rynku wewnętrznego poprzez rozpoczęcie działalności przedsiębiorstwa w innych 
państwach członkowskich albo skorzystanie z możliwości tymczasowego świadczenia usług w innym pań-
stwie członkowskim bez konieczności prowadzenia w nim przedsiębiorstwa. 

Przepisy dyrektywy o usługach dotyczą zarówno szerokiego zakresu działalności usługowej, m.in. 
związanej z wykonywaniem większości zawodów regulowanych (np. radcy prawni, doradcy podatkowi, 
architekci, rzemieślnicy), usług dla przedsiębiorstw (np. doradztwo w zakresie zarządzania, organizacja 
imprez), działalności w zakresie zarówno detalicznego, jak i hurtowego obrotu towarami i usługami, usług 
turystycznych, hotelarskich, gastronomicznych, szkoleniowych czy edukacyjnych. 

Dzięki ograniczeniu biurokracji usługodawcom będzie łatwiej rozpoczynać działalność w innym 
kraju. Zniesiono m.in. obowiązek składania w urzędach dokumentów w formie oryginałów lub poświad-
czonych kopii. Z przepisów wyłączono niektóre zawody i rodzaje działalności usługowej. Chodzi m.in. 
o pracowników morskich statków handlowych, zakładów opieki zdrowotnej, oświaty, radiofonii i telewizji, 
a także o pielęgniarki, położne, lekarzy czy stomatologów.

Poprawki senackie miały charakter doprecyzowujący i redakcyjny, usuwały także zmiany, których 
cel zrealizowano przez przepisy już obowiązujące bądź inne regulacje.

Sejm na 62. posiedzeniu zaakceptował wszystkie zmiany wniesione przez Senat. Ustawa weszła 
w życie 10 IV 2010 r.

Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych 
i wymianie danych gospodarczych

Izba wprowadziła poprawki do ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych 
gospodarczych, którą rozpatrzyła na 50. posiedzeniu. W ustawie wprowadzono możliwość przekazywania 
informacji o zaległych zobowiązaniach przez wszystkich wierzycieli, a nie – jak dotychczas – tylko przez 
przedsiębiorców. Zawarto w niej również katalog podmiotów uprawnionych do przekazywania informacji 
gospodarczych do biur informacji gospodarczej. Wprowadzono defi nicje wierzyciela i dłużnika. Na podsta-
wie ustawy wierzyciel może przekazać do biura informacji gospodarczej dane dłużnika tylko wtedy, gdy 
minimalna kwota wymagalnego zobowiązania wynosi 200 zł w wypadku dłużnika będącego konsumentem, 
a 500 zł w wypadku dłużnika niebędącego konsumentem i gdy zobowiązania te są wymagalne co najmniej 
od 60 dni. Dłużnik poprzez rejestr zapytań dzięki nowym przepisom uzyskał prawo dostępu do informacji.

Ustawa wprowadziła również możliwość wymiany informacji pomiędzy biurami informacji go-
spodarczej a Biurem Informacji Kredytowej oraz podobnymi instytucjami, działającymi w krajach Unii 
Europejskiej. Udostępnianie danych bankowych przez Biuro Informacji Kredytowej stało się możliwe wy-
łącznie na podstawie upoważnienia osoby, której dane dotyczą.

Senat wprowadził m.in. poprawkę, uniemożliwiającą wejście w skład organów biura informacji go-
spodarczej, oprócz osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, także tych 
skazanych prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo skarbowe. Senatorowie rozszerzyli też 
krąg osób, które mogą zostać upoważnione do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych 
o inne osoby, upoważnione na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki orga-
nizacyjnej gminy. Izba usunęła ponadto – niezamierzone przez ustawodawcę – ograniczenia w zakresie 
możliwości prowadzenia przez biuro informacji gospodarczej działalności szkoleniowej lub edukacyjnej.
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W myśl przyjętych rozwiązań, dotyczących tzw. informacji 
pozytywnych, w wypadku zobowiązań o charakterze ratalnym za 
wywiązanie się z nich uważa się także spłatę w pełnej wysokości raty 
zobowiązania. Senatorowie doprecyzowali, że w odniesieniu do tego 
rodzaju zobowiązań za wywiązanie się z nich uznaje się spłatę w peł-
nej wysokości wszystkich dotychczas wymagalnych rat zobowiązania.

Ustawa przewiduje, że podmiot, który zawarł z biurem 
informacji gospodarczej umowę o ujawnianie takich informacji, 
może wystąpić do niego o ujawnienie danych o zobowiązaniach 
dłużnika będącego konsumentem, jeżeli ma jego upoważnienie. 
W trosce o ochronę danych osobowych zawartych w upoważnieniu 
Senat wprowadził przepis, że upoważnienie jest ważne nie dłużej 
niż 30 dni od dnia jego udzielenia. 

Ponieważ zgodnie z ustawą biuro informacji gospodarczej 
prowadzi działalność gospodarczą, Senat doprecyzował, że nad-
zór nad nim sprawuje minister gospodarki w zakresie zgodności 
wykonywanej działalności gospodarczej z ustawą i regulaminem. 
Senatorowie uchwalili ponadto, że prawomocna decyzja o zakazie 
wykonywania działalności gospodarczej przez biuro jest powo-
dem, a nie skutkiem rozwiązania spółki, w formie której jest pro-
wadzone biuro informacji gospodarczej. 

Podczas 64. posiedzenia Sejm przyjął 21 spośród 22 senac-
kich poprawek. Odrzucił tylko tę, w której Senat uwzględnił ogól-
nie przyjęte zasady oznaczania terminów w dniach, a nie w dniach 
roboczych, obowiązujące np. w kodeksie cywilnym. 

Ustawa weszła w życie 14 VI 2010 r.

Senator Marek Trzciński, sprawozdawca Komisji 
Gospodarki Narodowej w sprawie ustawy o udostęp-
nianiu informacji gospodarczych i wymianie danych 
gospodarczych.
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Podatki

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
Senat na 63. posiedzeniu wprowadził poprawki do nowelizacji, dostosowującej przepisy obowiązują-

cej ustawy do nazewnictwa i symboli statystycznych Polskiej Klasyfi kacji Wyrobów i Usług z 2008 r. Pozwoli 
to podatnikom VAT na stosowanie jednolitej klasyfi kacji statystycznej na potrzeby podatku od towarów 
i usług oraz dokumentacji statystycznej. Przewidziano także odejście od identyfi kowania towarów i usług, 
szczególnie tych zwolnionych z podatku, za pomocą klasyfi kacji statystycznej. Klasyfi kacje będą wykorzy-
stywane w sytuacji, gdy przepisy ustawy bezpośrednio się do nich odwołują, na przykład przy określeniu 
zasady opodatkowania obniżonymi stawkami podatku.

Zmiany dotyczą także zwolnień z podatku VAT. Zwolnieniem objęto m.in. usługi nauczania języ-
ków obcych, usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadcze-
niu takich usług i zarządzania kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożycz-
kodawcę. Uściślono też przepisy dotyczące opodatkowania obniżoną stawką pieczywa i ciastek. Zgodnie 
z ustawą, stawka taka będzie stosowana do pieczywa, ciastek i wyrobów ciastkarskich, których termin do 
spożycia nie przekracza 14 dni. Ponadto wykaz towarów i usług zwolnionych z VAT zostanie przeniesiony 
z załącznika do treści ustawy o VAT.

Senatorowie uchwalili 10 poprawek. Objęli zwolnieniem z podatku VAT usługi określone w przepi-
sach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wykonywane przez rodzinne domy pomocy i specjalistycz-
ne ośrodki wsparcia dla ofi ar przemocy w rodzinie. Doprecyzowali także, że zwolnione z podatku będzie 
świadczenie niektórych usług w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi przez podmioty prywat-
ne. Izba zaproponowała również objęcie obniżoną stawką podatku produkcji programów telewizyjnych, 
wszystkich form wypożyczania fi lmów oraz wyrobów ciastkarskich niezawierających konserwantów ani 
barwników syntetycznych. 

Te 2 ostatnie zmiany nie uzyskały akceptacji Sejmu, który na 77. posiedzeniu poparł natomiast po-
zostałe senackie poprawki. Ustawa wejdzie w życie 1 I 2011 r.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym 
podatku dochodowym od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne

Podczas 65. posiedzenia Senat uchwalił poprawki do ustawy, wprowadzającej zmiany wynikające 
z konieczności dostosowania przepisów modyfi kowanych ustaw do prawa unijnego. W ustawie o podatku 
dochodowym od osób fi zycznych wprowadzono nowe brzmienie przepisów dotyczących pracowniczych 
programów emerytalnych. W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych – zwolnienia podmio-
towe odnoszące się do zagranicznych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, zwolnienia wypłacanych 
dywidend i należności licencyjnych oraz likwidację 1 V 2011 r. ulgi podatkowej dla producentów biokom-
ponentów. W ustawie o PIT i w ustawie o CIT chodzi o zmiany dotyczące transakcji wymiany udziałów 
i wniesienie aktywów w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Kolejna grupa zmian wiązała się z opodatkowaniem dochodów wspólników spółek niebędą-
cych osobami prawnymi. Zarówno w ustawie o PIT, jak i w ustawie o CIT utrzymano zasadę, zgodnie 
z którą spółki osobowe i cywilne nie są podatnikami podatku dochodowego. Ustawa na nowo ure-
gulowała skutki podatkowe wniesienia wkładu do spółki niebędącej osobą prawną, wycenę i amor-
tyzację składników majątkowych wniesionych do spółki niebędącej osobą prawną, tak by zachować 
zasady ciągłości wyceny i amortyzacji składników majątkowych, zasady ustalenia kosztów przy zby-
ciu przedmiotu wkładu oraz skutki podatkowe w odniesieniu do likwidacji spółki niebędącej osobą 
prawną czy wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną. Nowe przepisy odnoszą się 
też do zasad amortyzacji składników majątkowych w razie przekształcenia spółki osobowej w  kapi-
tałową i odwrotnie.
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Zmiany w ustawie o podatku od dochodów osobistych dotyczyły: przesunięcia terminu opodat-
kowania dochodów z tytułu objęcia udziałów lub akcji w zamian za wkład niepieniężny w postaci tak 
zwanego know-how, w związku z realizacją programu operacyjnego „Innowacyjna gospodarka”; wpro-
wadzenia możliwości złożenia wniosku o wspólne opodatkowanie przez jednego z małżonków i jedno-
znacznego przesądzenia, że możliwość skorzystania z preferencyjnego opodatkowania przez rodzica 
samotnie wychowującego dziecko dotyczy osoby faktycznie samotnej; ujednolicenia zasad przeliczania 
wartości wyrażonych w walutach obcych przez przyjęcie metody przeliczania według średniego kur-
su walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski. Kolejne zmiany odnosiły się do zwolnień 
przedmiotowych, dotyczących m.in.: dodatku za rozłąkę; wartości świadczeń ponoszonych przez pra-
codawcę z tytułu zakwaterowania pracowników (objęcie ulgą również hoteli pracowniczych); świad-
czeń otrzymywanych przez emerytów i rencistów (poszerzenie zakresu zwolnienia na wszystkie rodzaje 
świadczeń); zwolnień obejmujących stypendia (zmiana limitu zwolnień, zniesienie kryterium nieosiąga-
nia innych dochodów); świadczeń otrzymywanych przez członków rodzin zmarłych pracowników (po-
szerzenie zakresu zwolnienia na wszystkie świadczenia).

W nowelizacji przyjęto też, że wartość początkową środków trwałych będzie określała cena ich na-
bycia w razie każdego odpłatnego nabycia, a nie tylko nabycia w drodze kupna. Chodzi również o zakwali-
fi kowanie dochodów, uzyskanych z odpłatnego zbycia udziałów, akcji na rzecz spółki w celu umorzenia, do 
dochodów z tytułu zbycia udziałów lub akcji zamiast dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Nowelizacja przewiduje też zmiany w uldze podatkowej z tytułu korzystania z Internetu, polegające 
na uniezależnieniu prawa do korzystania z tej ulgi od prawa własności lokalu. Kolejne zmiany dostosowują 
przepisy ustawy o PIT do nowych rozwiązań ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepełnosprawnych.

Izba uchwaliła 44 zmiany. Senatorowie skreślili zapis, zgodnie z którym przepisów ustawy o PIT nie 
stosuje się do przychodów z tytułu wniesienia wkładu do spółki niebędącej osobą prawną, z jednoczesnym 
objęciem takiego przychodu zwolnieniem przedmiotowym. Ponadto w ustawie o CIT wyłączyli wprost te 
przychody z przychodów podatkowych.

Senatorowie zdecydowali o przeniesieniu defi nicji pracowniczych programów emerytalnych z prze-
pisów ogólnych do zawierającego katalog zwolnień przedmiotowych w ustawie o PIT. Dzięki temu będzie 
ona stosowana tylko do wypłat środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym, okre-
ślonym w tym przepisie. Izba uchwaliła też, że przychód z tytułu wniesienia wkładu do spółki kapitałowej 
nie stanowi jego odpłatnego zbycia, lecz przychód z tytułu kapitałów pieniężnych. Nowo projektowanym 
zwolnieniem objęto również dodatki za rozłąkę, przysługujące pracownikom na podstawie zbiorowych 
układów pracy.

Senat określił też sposób ustalania kosztów uzyskania przychodu przy wnoszeniu do spółki ka-
pitałowej wkładu otrzymanego w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpie-
niem wspólnika z takiej spółki, a także sposób obliczania kosztów uzyskania przychodów w razie zbycia 
składników majątku wchodzących w skład przedsiębiorstwa, nabytych w drodze aportu. Kolejne poprawki 
doprecyzowały zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów w razie zbycia przez spółkę osobową 
przedmiotu wkładu pieniężnego wniesionego do tej spółki. Izba wprowadziła też poprawkę uzupełniającą 
dane, które powinien zawierać wykaz składników majątku w razie likwidacji działalności lub wystąpie-
nia wspólnika ze spółki. Doprecyzowano również zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów przy 
odpłatnym zbyciu składników majątku innych niż środki pieniężne, otrzymanych w wyniku likwidacji 
lub wystąpienia wspólnika ze spółki osobowej, oraz wskazujące na kontynuację kosztów uzyskania przy-
chodów. Uściślono zasady zwolnień od podatku dochodów z udziału w zyskach osób prawnych mających 
siedzibę poza terytorium Polski, uzyskanych z udziałów lub akcji posiadanych na podstawie innego tytułu 
niż własność oraz dochodów z odsetek, praw autorskich lub praw pokrewnych.

Zgodnie z inną senacką poprawką, gdy odbiorcą dochodów z dywidend jest zakład spółki upraw-
niony do zwolnienia z opodatkowania, zwolnienie dotyczy także zakładu położonego w Konfederacji 
Szwajcarskiej. Senatorowie zdecydowali także o zachowaniu praw nabytych w zakresie określenia kosztów 
przy zbyciu poszczególnych składników majątku, wchodzących w skład wkładu niepieniężnego w postaci 
przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Izba wprowadziła również przepis przejściowy dla podatników podatku dochodowego od osób 
prawnych, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy. Zgodnie z inną senacką zmianą, przepis 
dotyczący wspólnego opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci w brzmieniu ustalonym nowe-
lizacją będzie stosowany do dochodów uzyskiwanych od 2011 r. Izba uchwaliła również grupę poprawek 
redakcyjnych i doprecyzowujących.

Sejm na 78. posiedzeniu zaakceptował wszystkie senackie poprawki. Nowelizacja wejdzie w życie 
1 I 2011 r. z wyjątkiem 2 przepisów (3 I 2011 r. i 1 V 2011 r.).
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Telekomunikacja

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne
Senat na 52. posiedzeniu wprowadził 10 poprawek do usta-

wy, wykonującej wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE, w któ-
rym stwierdził on niezgodność defi nicji abonenta zapisanej w usta-
wie z defi nicją zawartą w dyrektywie Parlamentu Europejskiego 
i Rady z 7 III 2002 r. W nowelizacji zaproponowano zmianę de-
fi nicji abonenta poprzez wykreślenie z niej zwrotu „w formie pi-
semnej”, a tym samym rozszerzenie zakresu podmiotów objętych 
tym pojęciem. Większość zmian zawartych w nowelizacji to kon-
sekwencja wprowadzenia nowej defi nicji.

Senatorowie uznali m.in., że należy uelastycznić termin po-
twierdzania zmian warunków umowy przez abonenta. Umożliwili 
również, na żądanie abonenta, przesyłanie zmian warunków umo-
wy za pomocą poczty elektronicznej. Senat stanął też na stanowi-
sku, że należy uwzględnić abonentów, którzy nie są stroną umowy 
zawartej w formie pisemnej, i przesyłać im cenniki wraz z warun-
kami umowy. Ponieważ wykaz podstawowych wykonanych usług 
może być przesyłany wyłącznie abonentom mającym przydzielony 
numer i udostępniającym dane, zdaniem Senatu, szczegółowy wy-
kaz wykonanych usług powinno się dostarczać abonentom spełnia-
jącym te warunki. Senatorowie uchwalili też zmiany doprecyzo-
wujące i ujednolicające terminologię ustawy.

Posłowie na 65. posiedzeniu przyjęli poprawki Senatu. 
Ustawa weszła w życie 20 VII 2010 r. 

Ustawa o wspieraniu rozwoju usług 
i sieci telekomunikacyjnych

Senatorowie na 53. posiedzeniu rozpatrzyli ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomuni-
kacyjnych, określającą formy i zasady wspierania inwestycji telekomunikacyjnych związanych z sieciami 
szerokopasmowymi, zasady działalności telekomunikacyjnej jednostek samorządu terytorialnego oraz do-
stępu do infrastruktury telekomunikacyjnej, prawa i obowiązki inwestorów, właścicieli i użytkowników 
nieruchomości w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych, zasad lokalizowania sieci szerokopa-
smowych i innej infrastruktury telekomunikacyjnej. 

Ustawa zwiększyła dostęp do usług szerokopasmowych, a co za tym idzie – umożliwiła zmniejsze-
nie wykluczenia cyfrowego, geografi cznego i społecznego. Anna Streżyńska, prezes Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej, zapewniła senatorów, że ustawa umożliwi zwiększenie powszechności dostępu do Interne-
tu, a także „spadek cen usług internetowych i innych usług telekomunikacyjnych”.

Izba uchwaliła 27 poprawek do ustawy. Doprecyzowała m.in., że fundacje mogą tworzyć regionalną 
sieć szerokopasmową tylko wtedy, gdy ich fundatorami są jednostki samorządu terytorialnego. Senat zobo-
wiązał organy administracji do publikowania informacji na właściwych stronach podmiotowych Biuletynu 
Informacji Publicznej, aby ułatwić adresatom informacji odnalezienie strony internetowej, na której infor-
macja została zamieszczona.

Senatorowie wprowadzili także odrębny rejestr dla jednostek samorządu terytorialnego wykonujących 
działalność w zakresie telekomunikacji. Przesądzi to o tym, że jednostki samorządu terytorialnego prowadzą-
ce działalność w zakresie telekomunikacji jako zadanie własne o charakterze użyteczności publicznej nie są 
przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi. Na mocy senackiej poprawki wydanie decyzji o wyrażeniu zgody na 
świadczenie przez jednostki samorządu terytorialnego usług telekomunikacyjnych bez pobierania opłat lub 
w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa musi być poprzedzone takimi samymi konsultacjami, ponieważ 

Sprawozdawca Komisji Gospodarki Narodowej 
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo teleko-
munikacyjne senator Stanisław Jurcewicz.
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do tych decyzji należy stosować przepisy o konsultacjach. Izba przy-
wróciła możliwość współfi nansowania przez jednostki samorządu 
terytorialnego kosztów ponoszonych z tytułu świadczenia usług te-
lekomunikacyjnych użytkownikom końcowym lub przedsiębiorcom 
telekomunikacyjnym na potrzeby świadczenia tych usług.

Kolejna zmiana senacka miała na celu zastąpienie obligato-
ryjnej delegacji do wydania rozporządzenia określającego warun-
ki i tryb udzielania pomocy publicznej dotyczącej wykonywania 
działalności w zakresie telekomunikacji. Obecnie jest prowadzo-
nych kilka programów operacyjnych w zakresie telekomunikacji, 
które szczegółowo regulują kwestie związane z pomocą publiczną. 
Nie ma zatem potrzeby regulowania tych kwestii w rozporządze-
niu. Pozostałe zmiany w większości miały charakter redakcyjny.

Sejm na 66. posiedzeniu przyjął 26 senackich zmian, od-
rzucił jedną, wyłączającą z przedmiotu rozporządzenia ministra 
gospodarki możliwość określenia opłat za korzystanie z nierucho-
mości należącej do jednostki samorządu terytorialnego.

Ustawa weszła w życie 17 VII 2010 r., 1 jej przepis zaś 
– 17 XII 2010 r. 

Senator Witold Idczak, sprawozdawca wniosku mniejszości Komisji Gospodar-
ki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwo-
wej w sprawie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.
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Ruch drogowy
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym 
oraz niektórych innych ustaw

Na 63. posiedzeniu Senat wprowadził 15 poprawek do nowelizacji prawa o ruchu drogowym. Rozwią-
zania zaproponowane w nowelizacji w większości stanowiły powtórzenie zapisów nowelizacji z 2 IV 2009 r., 
zakwestionowanej przez Trybunał Konstytucyjny, i w konsekwencji niewprowadzonej w życie. TK zakwe-
stionował nakładanie na kierowców kar w trybie administracyjnym z rygorem natychmiastowej wykonal-
ności oraz możliwość sprzedaży pojazdu zatrzymanego do kontroli drogowej, nawet gdy nie stanowi on 
własności osoby kierującej. 

Rozpatrywana nowelizacja zakładała utworzenie systemu automatycznego nadzoru nad ruchem 
drogowym, nadzorowanego przez głównego inspektora transportu drogowego. Wprowadzenie tego sys-
temu miało na celu umieszczenie na drogach w Polsce sieci fotoradarów, maksymalne wykorzystanie ich 
efektywności oraz szybkie i proste egzekwowanie prawa przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogo-
wego wobec dopuszczających się jazdy z nadmierną prędkością. W myśl nowych przepisów, Inspekcja 
Transportu Drogowego przejęła od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wszystkie fotoradary 
na drogach krajowych. Straż gminna (miejska) nie może już umieszczać przy drogach atrap fotoradarów, 
czyli instalacji bez urządzenia rejestrującego. Ponadto jej pracownicy zostali uprawnieni do dokonywania 
kontroli na wszystkich drogach na terenie zabudowanym, a poza tym terenem – wyłącznie na drogach 
gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Na drogach krajowych fotoradary może instalować tylko Inspek-
cja Transportu Drogowego na wniosek samorządu. Urządzenia muszą być wyraźnie oznaczone i ustawione 
w widocznych miejscach. Nowelizacja wydłużyła ponadto okres postępowania mandatowego z 60 do 180 dni, 
co ma odciążyć sądy grodzkie, gdzie trafi ają sprawy o niezapłacone mandaty. 

W swojej poprawce Izba wskazała, że 180 dni, po upływie których nie można nałożyć grzywny 
w postępowaniu mandatowym, należy liczyć od dnia ujawnienia czynu przez urządzenie rejestrujące, a nie 
od dnia dokonania odczytu z urządzenia przez uprawnionego funkcjonariusza. Tę zmianę odrzucił jednak 
Sejm. Senat podwyższył ponadto dopuszczalne prędkości samochodu osobowego, motocykla lub samocho-
du ciężarowego o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t: odpowiednio ze 130 km/h do 140 km/h – na 
autostradzie oraz ze 110 km/h do 120 km/h – na drodze ekspresowej dwujezdniowej, na drodze ekspre-
sowej jednojezdniowej oraz na drodze dwujezdniowej co najmniej o 2 pasach przeznaczonych dla każde-
go kierunku ruchu do 100 km/h, a na pozostałych drogach – 90 km/h. Izba uznała bowiem, że warunki 
techniczne na drogach tych kategorii umożliwiają jazdę z takimi prędkościami, nie zmniejszając przy tym 
w istotny sposób bezpieczeństwa kierujących. Senatorowie podwyższyli też z 5 km/h do 10 km/h próg 
dopuszczalnego błędu kierowcy w utrzymywaniu dozwolonej prędkości. Ich zdaniem, prędkościomierze 
samochodowe mogą nieznacznie zawyżać lub zaniżać prędkość pojazdu. Ponadto należy brać pod uwagę, 
że kierujący pojazdem musi w pierwszej kolejności obserwować drogę, a dopiero potem wskaźniki w sa-
mochodzie. W takich warunkach, zdaniem senatorów, może dojść do niezamierzonego przez kierowcę nie-
znacznego przekroczenia dopuszczalnej prędkości. Izba postanowiła też odroczyć wejście w życie nowych 
zasad prowadzenia kontroli transportu drogowego do 1 I 2012 r. i przesunąć do 3 miesięcy od dnia wejścia 
w życie ustawy termin, do którego podmioty publiczne dostosują działalność do jej przepisów. Pozostałe 
senackie poprawki miały charakter redakcyjny i doprecyzowujący. 

Sejm na 77. posiedzeniu zaakceptował 12 senackich poprawek. Nowelizacja weszła w życie 31 XII 2010 r., 
z wyjątkiem 2 przepisów (1 VII 2011 r. i 1 I 2012 r.).

Ustawa o kierujących pojazdami
Ustawa miała na celu podniesienie kwalifi kacji kierujących pojazdami i minimalizację negatywnych 

zjawisk związanych z uzyskiwaniem przez nich uprawnień. Wprowadzono w niej m.in.: 2-letni okres prób-
ny dla „młodych” kierowców; nową kategorię prawa jazdy (AM), nowe rozwiązania w systemie punktów 
karnych dla kierowców (m.in. kierowanie na kurs reedukacyjny); podniesiono minimalny wiek uzyskania 
niektórych kategorii prawa jazdy; wprowadzono szczegółowe programy szkolenia kierowców, określane 
w drodze rozporządzenia, a także wymóg podniesienia kwalifi kacji instruktorów i egzaminatorów. 

Ustawa dostosowała też polskie prawo do dyrektyw europejskich. Na kurs reedukacyjny – a nie 
ponowny egzamin, jak obecnie – będą kierowane osoby, które za wykroczenia drogowe zbiorą ponad 
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24 punkty karne. Dla początkujących motocyklistów wprowadzono nową kategorię – prawo jazdy A2, 
uprawniające do prowadzenia motocykli z silnikami o mocy do 35 kW. Aby prowadzić motocykle, młody 
kierowca będzie musiał najpierw zdobyć prawo jazdy na małe motocykle – A1 (w wieku 16 lat) lub A2 
(18 lat). Po następnych 2 latach będzie się mógł ubiegać odpowiednio o prawo jazdy kategorii A2 lub A. 
Granicę minimalnego wieku niezbędnego do uzyskania prawa jazdy kategorii A podniesiono z 18 do 24 lat. 

Młodzi ludzie, którzy po raz pierwszy uzyskali prawo jazdy kategorii B, będą przez 2 lata podlegać 
szczególnemu nadzorowi. Według statystyk bowiem, ponad 2/5 wypadków powodują kierowcy w wieku 
18–24 lat. Okres próbny ma być wydłużany w razie popełnienia wykroczeń drogowych przez nadzoro-
wanych kierowców. Kierowca z 2 wykroczeniami na koncie trafi  na kurs reedukacyjny, po popełnieniu 
3 wykroczeń prawo jazdy zostanie mu odebrane. Zgodnie z ustawą, zamiast karty motorowerowej będzie 
obowiązywać prawo jazdy kategorii AM, uprawniające do prowadzenia motorowerów i lekkich pojazdów 
czterokołowych, wydawane od 14. roku życia. Prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E będą 
ważne przez 15 lat, pozostałe – przez 5 lat. 

Ustawa, zgodnie z założeniami, ma zapobiec wydawaniu praw jazdy osobom, które nie powinny 
prowadzić pojazdów ze względu na stan zdrowia. Sposobem na to byłoby wprowadzenie ankiety zdrowot-
nej, wypełnianej pod rygorem odpowiedzialności karnej. 

Nowe przepisy służą także podniesieniu kwalifi kacji instruktorów prawa jazdy, zobowiązują ośrod-
ki szkolenia do przekazywania samorządowi powiatowemu informacji o kursach i ich uczestnikach. Nad-
zór nad samorządem ma w tej sprawie sprawować wojewoda. Instruktorzy zostaną również poddani do-
kładniejszym badaniom lekarskim i psychologicznym; będą też musieli co roku uczestniczyć w kursach 
doskonalących.

Senatorowie na 67. posiedzeniu wprowadzili do ustawy 47 poprawek, głównie o charakterze re-
dakcyjnym i doprecyzowującym. Ponadto dodali przepis, na podstawie którego świadectwo kwalifi kacji 
zawodowej, potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego w jednym z bloków programowych, stanowi 
podstawę do uzyskania wpisu w prawie jazdy. Wprowadzili też wymóg, aby podczas szkolenia w zakresie 
pierwszej pomocy dla ubiegających się o uprawnienia do kierowania tramwajem zajęcia prowadziła osoba 
mająca odpowiednie uprawnienia na podstawie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Izba 
wprowadziła również zasadę, że ośrodek szkolenia kierowców lub inny podmiot organizujący szkolenia 
wydaje osobie ubiegającej się o uprawnienia do kierowania tramwajem zaświadczenie o ukończeniu szkole-
nia, jeśli uczestniczyła ona we wszystkich zajęciach przewidzianych w programie, tak jak w wypadku ubie-
gających się o uprawnienia do kierowania innymi pojazdami. Senat rozszerzył ponadto ustawę o przepisy 
określające zasadę wydawania ośrodkom szkolenia kierowców poświadczeń potwierdzających spełnienie 
dodatkowych wymagań, nałożył też na podmiot organizujący trzydniowe warsztaty doskonalenia zawodo-
wego obowiązek zapewnienia udziału w nich wszystkim zainteresowanym instruktorom i wykładowcom. 
O kursy dla instruktorów i wykładowców rozszerzono także nadzór starosty nad zgodnością prowadzenia 
szkolenia z wymogami określonymi w ustawie. Uzupełniono też katalog wymagań wobec kandydatów na 
egzaminatorów uczestniczących w kursie kwalifi kacyjnym i katalog danych, które egzaminator musi prze-
kazywać marszałkowi województwa. Senatorowie doprecyzowali, że kierowca w okresie próbnym umiesz-
cza na pojeździe samochodowym symbol liścia klonowego. Zmodyfi kowali także zakaz przekraczania 
w okresie próbnym prędkości 50 km/h na obszarze zabudowanym, 80 km/h poza obszarem zabudowanym. 
Postanowili też, aby od wszystkich organów kontroli ruchu drogowego do centralnej ewidencji kierowców 
były przekazywane informacje o naruszeniu przepisów ruchu drogowego oraz nałożonych punktach kar-
nych, zgodnie z przepisem ustawy – Prawo o ruchu drogowym. 

Sejm na 82. posiedzeniu przyjął 44 senackie poprawki. 
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Samorząd terytorialny

Ustawa o zmianie ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, 
ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

Celem noweli, uchwalonej 25 VI 2010 r., było przyspieszenie realizacji miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego i uproszczenie procedur związanych z ich przygotowywaniem i uchwala-
niem. Skrócono z 14 do 7 dni termin zawiadomienia o wyłożeniu projektu planu. Czas wyłożenia skrócono 
zaś z 30 do 21 dni roboczych. Przed zmianą przepisów przed przystąpieniem do sporządzania planu czy 
studium uwarunkowań po zebraniu wniosków przewidywano 3 tygodnie na ich rozpatrzenie, zanim przy-
stąpiono do wykonywania projektu. Nowelizacja wprowadziła zasadę, że przyjmuje się wnioski i kieruje je 
do zespołu projektowego, który ustosunkowuje się do nich, sporządzając projekt. Skrócono z 12 do 9 mie-
sięcy okres, na jaki można zawiesić postępowanie, gdy wnioski są sprzeczne ze studium. 

Zmieniono także przepis dotyczący zawartości planu miejscowego. Wcześniej nie było obowiąz-
ku określenia w nim zasad kształtowania zabudowy, jej maksymalnej i minimalnej intensywności, mini-
malnego udziału procentowego terenów zielonych, maksymalnej wysokości zabudowy, minimalnej liczby 
miejsc parkingowych i sposobu jej realizacji. Jeśli nie umieszczono tego w planie, to obowiązywały wa-
runki techniczne, którym muszą odpowiadać budynki. W praktyce oznaczało to, że deweloperzy zawsze 
stosowali warunki minimalne. Na podstawie nowelizacji będzie można narzucić inne standardy.

Izba na 57. posiedzeniu zdecydowała o wprowadzeniu 6 zmian do tej nowelizacji. Sejm nie poparł 
tylko 1 z nich – przywracającej 12-miesięczny maksymalny termin zawieszenia postępowania w sprawach 
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego i pozostawił termin 9 miesięcy. 

Senat wprowadził m.in. obowiązek uzgadniania z dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej 
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy na obszarach na-
rażonych na niebezpieczeństwo powodzi. Izba zastąpiła też obowiązek opiniowania planów zagospodarowania 
przestrzennego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków obowiązkiem uzgadniania tych planów. Dookre-
śliła również tryb opiniowania studium i planów miejscowych przez Państwową Inspekcję Sanitarną. 

Ustawa weszła w życie 21 X 2010 r.

Nowelizacje ustawy o gospodarce nieruchomościami 

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym, uchwalona 6 VIII 2010 r., dotyczyła inwestycji celu publicznego. To inwestycje, do 
których stosuje się specjalną procedurę lokalizacji – ustanowienie lokalizacji inwestycji celu publicznego 
(ULICP). Odnoszą się do nich także zasady wywłaszczenia. Inwestycje takie można zrealizować również 
na obszarach objętych ochroną przyrody (parki krajobrazowe, użytki ekologiczne itd.). Nowelizacja rozsze-
rzyła katalog inwestycji celu publicznego, zaliczając do nich również działania związane z budową urzą-
dzeń do wytwarzania, dostarczania i dystrybucji płynów, pary, gazu, energii elektrycznej. Ma to przyspie-
szyć odtwarzanie mocy wytwórczych, tworzenie nowych źródeł energii, w tym odnawialnych, i rozbudowę 
systemu przesyłu i dystrybucji płynów, pary, gazu, energii elektrycznej jako podstawowych elementów 
bezpieczeństwa energetycznego kraju. Dotychczas były to obiekty umożliwiające przesył, a zmiana objęła 
również dystrybucję. W praktyce administracyjnej często pojawiały się bowiem wątpliwości, czy urządze-
nie służy jeszcze do przesyłu, czy już do dystrybucji. 

Zmienione zostały również przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
dotyczące wyznaczania w planie zagospodarowania terenów, na których mogłyby się znajdować insta-
lacje służące do produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Jeśli będą to obiekty znaczące, czyli o mocy 
przekraczającej 100 kW, to należy zaznaczyć tereny, na których mogłyby się znajdować, w dokumentach 
planistycznych gminy (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego). W planie 
miejscowym powinny także zostać wyznaczone granice terenów pod budowę takich urządzeń i granice 
stref zmienionego użytkowania, jeśli wokół tych instalacji się pojawią. 
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Senat podczas 61. posiedzenia wprowadził do tej noweli poprawkę, która dotyczyła przepisu usta-
wy o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z nią, starosta, realizując inwestycje związane z przesyłem 
pyłów, pary, gazu, energii elektrycznej, może zdecydować o ograniczeniu korzystania z nieruchomości, na 
której trzeba wykonać inwestycje umożliwiające ich przesyłanie. Izba zaproponowała dodanie słowa: „dys-
trybucja”, chodzi bowiem nie tylko o przesył, ale i o dystrybucję. Sejm zaakceptował tę zmianę. Ustawa 
weszła w życie 25 IX 2010 r.

Celem kolejnej nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, przyjętej przez Sejm 24 IX 2010 r., 
było usprawnienie procedur związanych z wywłaszczaniem nieruchomości lub ograniczaniem praw do 
nieruchomości w wypadku realizowania celów publicznych. Zmiany te zaczęły obowiązywać 27 XI 2010 r.

Rozszerzono m.in. defi nicję nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym o wypadki, w któ-
rych nie zakończono postępowania spadkowego w razie śmierci jej właściciela lub użytkownika wie-
czystego. Dodano również przepis, zgodnie z którym w sytuacji gdy cel publiczny został zrealizowany, 
a postępowanie wywłaszczeniowe nie zakończyło się wydaniem ostatecznej decyzji o wywłaszczeniu, po 
upływie wyznaczonego terminu zawarcia umowy starosta orzeka o nabyciu praw na rzecz Skarbu Państwa 
albo właściwej jednostki samorządu terytorialnego za odszkodowaniem. Ponadto zobowiązano właściciela, 
użytkownika wieczystego lub osobę, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości do udo-
stępnienia, za stosownym odszkodowaniem, nieruchomości (na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy) w celu 
wykonania konserwacji, remontów oraz usunięcia awarii. 

Senat do tej noweli na 62. posiedzeniu wprowadził 6 poprawek. Najważniejsza zmiana polegała na 
przywróceniu 2-miesięcznego terminu zgłoszenia się osób, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe 
do dzielonej lub wywłaszczanej nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Dopiero po bezsku-
tecznym upływie tego terminu starosta może wszcząć postępowanie o wywłaszczenie, wójt (burmistrz lub 
prezydent miasta) natomiast – postępowanie o podział takiej nieruchomości. Zdaniem Izby, 2-miesięczny 
termin zapewnia w szczególności spadkobiercom, którzy z różnych przyczyn nie wykazali praw do wywłasz-
czanej lub dzielonej nieruchomości, należytą ochronę ich praw. Sejm proponował skrócenie tego terminu do 
30 dni. Izba nałożyła też na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta obowiązek zawiadomienia o wszczęciu 
postępowania w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym stron innych toczących 
się postępowań o ustalenie praw do spadku lub ustalenie praw rzeczowych do nieruchomości. Senatorowie 
zdecydowali też, że właściciel lub użytkownik wieczysty, który w wyniku wydania decyzji zezwalającej 
na czasowe zajęcie nieruchomości, w wypadku siły wyższej lub wystąpienia nagłej potrzeby zapobieżenia 
powstaniu znacznej szkody został zobowiązany do udostępnienia nieruchomości, będzie mógł uzyskać od-
szkodowanie za udostępnienie i szkody powstałe w wyniku zajęcia tej nieruchomości. Sejm przyjął wszystkie 
senackie zmiany.

Ustawa o zmianie ustawy 
o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych 

Izba na 62. posiedzeniu przyjęła tę ustawę w brzmieniu uchwalonym przez Sejm 5 VIII 2010 r. Umożli-
wiła ona powiatom i związkom powiatów uzyskanie kredytu ze środków Funduszu Inwestycji Komunalnych. 
Będzie też możliwe przyznanie kredytów na współfi nansowanie realizacji inwestycji komunalnych z Mecha-
nizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 oraz Szwajcarsko-Polskiego Progra-

mu Współpracy. Kredyt będzie można wykorzystać 
również na koszty postępowań administracyjnych. 
Maksymalną kwotę kredytu zwiększono z 500 tys. zł 
do 1 mln zł.

Zgodnie z ustawą, 80% zysku z działalności 
Funduszu Inwestycji Komunalnych zasili go, a po-
została cześć zostanie przeznaczona na dokapitali-
zowanie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Nowe przepisy obowiązują od 29 IX 2010 r.

Senator Antoni Motyczka, sprawozdawca Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych. 
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Nowelizacje ustawy – Prawo ochrony środowiska
Konieczność nowelizacji, uchwalonej 29 X 2010 r., została spowodowana zlikwidowaniem 1 I 2010 r. 

gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przekazaniem ich środków 
fi nansowych do budżetu gmin i powiatów. Nowela umożliwia, poprzez wprowadzenie dotacji celowej, 
fi nansowanie z budżetów gmin i powiatów przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wod-
nej, realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora fi nansów publicznych. W szczególności chodzi 
o osoby fi zyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorców, jednostki sektora fi nansów 
publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. 

Izba na 63. posiedzeniu wprowadziła do tej ustawy poprawkę, która umożliwiła fi nansowanie przed-
sięwzięć w sferze ochrony środowiska i gospodarki wodnej z dochodów budżetu powiatów i gmin, uzyska-
nych po 1 I 2010 r. Sejm zaakceptował tę zmianę.

Ustawa weszła w życie 21 XII 2010 r.
3 XII 2010 r. Sejm znowelizował ustawę – Prawo ochrony środowiska oraz ustawę o systemie zarzą-

dzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. Zmiany w prawie ochrony środowiska polegały 
na wydłużeniu do 31 XII 2015 r. terminu na wykonanie zadań ujętych w krajowym programie oczyszczania 
ścieków komunalnych. 

Polska, przystępując do Unii Europejskiej, zobowiązała 
się, że do 31 XII 2015 r. wdroży dyrektywę dotyczącą oczysz-
czania ścieków komunalnych. Łączy się to z budową, rozbudo-
wą lub modernizacją oczyszczalni oraz systemów kanalizacji, 
tak aby spełniały unijne standardy. Zakres i terminy poszcze-
gólnych etapów tych prac określono w krajowym programie 
oczyszczania ścieków komunalnych. W 2010 r. okazało się, że 
wiele gmin, z różnych przyczyn, nie zakończy zaplanowanych 
inwestycji w terminie. W wypadku niedotrzymania przez gmi-
nę terminu wyposażenia aglomeracji w oczyszczalnię ścieków, 
warunkującą osiągnięcie odpowiedniego efektu ekologicznego, 
samorząd musi ponieść podwyższone o 500% koszty za wpro-
wadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

Sejm przyjął zaproponowane przez Senat na 66. posiedze-
niu 2 poprawki do nowelizowanej ustawy o systemie zarządzania 
emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. 

Senator Wojciech Skurkiewicz (pierwszy z lewej), 
sprawozdawca Komisji Środowiska.

Senator Sławomir Sadowski, sprawozdawca Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej. 
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Ustawa o zmianie ustawy o pracownikach 
urzędów państwowych oraz ustawy 
o pracownikach samorządowych 

Senat na 64. posiedzeniu przyjął bez poprawek tę nowelę, której był inicjatorem. Weszła ona w życie 
21 XII 2010 r.

Ustawa, uchwalona 22 X 2010 r., stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Stwier-
dził on, że zapisy w ustawach o pracownikach urzędów państwowych i o pracownikach samorządowych 
są niezgodne z konstytucją w takim zakresie, w jakim stwarzają podstawy do rozwiązania stosunku pracy 
w drodze wypowiedzenia z kobietą – mianowanym urzędnikiem państwowym lub mianowanym pracowni-
kiem samorządowym wcześniej niż z mianowanym urzędnikiem państwowym lub mianowanym pracow-
nikiem samorządowym mężczyzną.

Zgodnie z nowelą, rozwiązanie stosunku pracy z każdym pracownikiem samorządowym mianowa-
nym i urzędnikiem państwowym mianowanym będzie następowało z 3-miesięcznym wypowiedzeniem, 
gdy skończy on 65 lat, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury.

Ustawa o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym 
oraz niektórych innych ustaw 

Znowelizowana w 2009 r. ustawa o fi nansach publicznych zniosła m.in. możliwość funkcjonowania 
gminnych centrów integracji społecznej w formie gospodarstw pomocniczych i nie wprowadziła dla nich 
innej formy działalności. Spowodowało to konieczność zmiany ustawy o zatrudnieniu socjalnym; nowe 
przepisy uchwalono 22 VII 2010 r. Na podstawie noweli do 31 XII 2010 r. można było przekształcić centra 
integracji społecznej w wybraną przez jednostkę samorządu terytorialnego formę, tzn. w jednostkę budże-
tową lub w samorządowy zakład budżetowy. Gminy mogły też przekazać prowadzenie takiego centrum or-
ganizacji pozarządowej. Rozszerzono również krąg podmiotów, które mają prawo tworzyć centra integracji 
społecznej, o powiaty i samorządy województw. 

Doprecyzowano także zasady prowadzenia przez centrum integracji społecznej, w ramach reinte-
gracji zawodowej, działalności wytwórczej, handlowej i usługowej. Nie będzie ona uznawana za działal-
ność gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, można ją prowadzić 
jako statutową działalność odpłatną. Określono także zasady przekształcania zakładów aktywności zawo-
dowej w samorządowe zakłady budżetowe i zasady przekazywania składników majątkowych tych zakła-
dów do nowo utworzonych podmiotów. 

Senat na 59. posiedzeniu uchwalił do tej ustawy 4 poprawki, przyjęte przez Sejm. Miały one charak-
ter doprecyzowujący i redakcyjny.

Nowelizacja weszła w życie 4 IX 2010 r.

Sprawozdawca Komisji Samorządu Te-
rytorialnego i Administracji Państwowej 
w sprawie nowelizacji ustawy o pracowni-
kach urzędów państwowych oraz ustawy 
o pracownikach samorządowych senator 
Władysław Dajczak.
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Oświata, szkolnictwo wyższe i nauka 

Nowelizacje ustawy o systemie oświaty 
W 2010 r. parlament trzykrotnie nowelizował ustawę o systemie oświaty. Pierwsza zmiana, uchwa-

lona 22 I 2010 r., umożliwiła radzie gminy upoważnianie ośrodka pomocy społecznej do załatwiania in-
dywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Senat przyjął tę 
nowelę bez poprawek na 49. posiedzeniu. Zmieniony przepis obowiązuje od 6 IV 2010 r. 

Na swoim 50. posiedzeniu Izba przyjęła także bez poprawek nowelizację ustawy o systemie oświaty, 
uchwaloną 4 III 2010 r. Przywróciła ona przepisy dotyczące zadań i kompetencji w postępowaniach konkurso-
wych na stanowisko dyrektora szkoły lub publicznej placówki oświatowej sprzed nowelizacji w 2009 r. Przyjęte 
wówczas rozwiązanie okazało się wadliwe. Od 21 IV 2010  r. ponownie tylko rady gmin, rady powiatów 
i sejmiki wojewódzkie będą odpowiedzialne za nadzorowanie postępowań konkursowych na stanowisko 
dyrektora szkoły lub publicznej placówki oświatowej. 

Celem trzeciej zmiany ustawy, przyjętej 5 VIII 2010 r., było doprecyzowanie przepisów dotyczących 
świadczeń udzielanych przez przedszkola, za które mogą być pobierane opłaty. Opłaty takie w publicznych 
przedszkolach prowadzonych przez gminę ustala rada gminy. Bezpłatnie realizowany jest pięciogodzinny 
program uwzględniający treści i cele podstawy programowej. Zmiany dotyczyły zasad realizowania pod-
stawy programowej wychowania przedszkolnego i odpłatności za świadczenia udzielane przez publiczne 
przedszkola prowadzone przez gminy lub przez inne organy. Nowelizacja określiła, że podstawa programo-
wa realizowana jest w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Doprecyzowano także, że wysokość opłat 
za dodatkowe świadczenia w przedszkolach ustalać będzie rada gminy, a w przedszkolach prowadzonych 
przez inne organy – organy prowadzące te przedszkola. Wprowadzona została także regulacja dotycząca 
ustalania opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych i innych formach wychowania 
przedszkolnego, oparta na zasadach obowiązujących w szkołach. Ustawa upoważniła też ministra edukacji 
do wydania rozporządzenia wskazującego minimalny dzienny wymiar godzin bezpłatnego nauczania, wy-
chowania i opieki w innych formach wychowania przedszkolnego.

Sejm przyjął wszystkie poprawki Senatu, które Izba uchwaliła na 60. posiedzeniu. Wprowadzo-
no m.in. przepis przejściowy, pozwalający organom jednostek samorządu terytorialnego prowadzącym 
publiczne przedszkola na dostosowanie obowiązującego dotychczas prawa miejscowego do przepisów tej 
ustawy. Gminy będą miały możliwość większej elastyczności w przygotowywaniu i podejmowaniu uchwał 
dotyczących opłat pobieranych za czas wykraczający poza ten ustalony na bezpłatne nauczanie, wychowa-
nie i opiekę. Dotychczasowe uchwały będą obowiązywały do czasu wydania nowych, nie dłużej jednak niż 
do 31 VIII 2011 r. Określono zasady ustalania wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczną 
inną formę wychowania przedszkolnego – będą one ustalane tak samo jak w wypadku świadczeń udziela-
nych przez przedszkola publiczne. Inne formy wychowania przedszkolnego zagwarantują zatem minimum 
5-godzinny bezpłatny okres nauczania i wychowania. Odnośnie do czasu powyżej 5 godzin również przy 
tych formach gmina będzie mogła wprowadzić opłatę.

Podczas 50. posiedzenia stanowisko komisji: samo-
rządu terytorialnego oraz nauki w sprawie noweli-
zacji ustawy o systemie oświaty przedstawił senator 
Andrzej Misiołek.
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Ustawa o zmianie ustawy
– Prawo o szkolnictwie wyższym

Nowelizacja, uchwalona 12 II 2010 r., dostosowuje przepisy ustawy do wyroku Trybunału Konsty-
tucyjnego z 2009 r. Zgodnie z nią, związki zawodowe działające na danej uczelni niepublicznej będą miały 
30 dni na zaopiniowanie zmian wprowadzanych do jej statutu. Ustalono też roczny termin na przedłożenie 
do zatwierdzenia ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego statutów odpowiadających tym regulacjom. 
Dotyczy to uczelni, których statuty nadano lub uchwalono bez zasięgania opinii działających w nich związ-
ków zawodowych. 

Statut uczelni niepublicznej reguluje m.in. sytuację prawną osób zatrudnionych w szkołach wyż-
szych, w tym przede wszystkim nauczycieli akademickich. Określa też wymagania kwalifi kacyjne, jakie 
musi spełniać kandydat na prorektora, kompetencje dziekana, tryb postępowania poprzedzającego zatrud-
nienie pracownika po raz pierwszy na podstawie mianowania, okresy zatrudnienia na stanowisku asystenta 
i adiunkta dla osób bez stopnia doktora i doktora habilitowanego, a także zasady i tryb przeprowadzania 
konkursu i kryteria oceny nauczycieli akademickich. 

Podczas 50. posiedzenia Izba uchwaliła poprawkę o charakterze porządkującym, zmierzającą do 
usunięcia wątpliwości dotyczących tego, czy zmiany w statucie uczelni niepublicznej nadanym po raz 
pierwszy wymagają zasięgnięcia opinii związków zawodowych. Sejm ją jednak odrzucił. Zmienione prze-
pisy obowiązują od 20 V 2010 r.

Ustawy: o zasadach finansowania nauki; 
o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju; 
o Narodowym Centrum Nauki; 
o instytutach badawczych; 
o Polskiej Akademii Nauk; 
Przepisy wprowadzające ustawy 
reformujące system nauki

Pakiet 6 ustaw reformujących system nauki Izba rozpatrzyła podczas swojego 52. posiedzenia. 
Weszły one w życie 1 X 2010 r., z wyjątkiem kilku przepisów, które zaczną obowiązywać w 2011 r., 

Główne cele ustawy o zasadach fi nansowania nauki to wprowadzenie przejrzystego systemu nauki, 
efektywne wykorzystanie pieniędzy z budżetu państwa przeznaczonych na naukę, koncentracja środków 
w jednostkach prowadzących działalność naukową na najwyższym poziomie, zwiększenie konkurencyj-
ności w staraniach o środki fi nansowe zarówno w wypadku aplikacji, jak i ich wydatkowania. Regulacja 
przewiduje też zwiększenie zaangażowania uczonych w realizację strategicznych dla gospodarki krajowej 
programów badawczych, ściślejsze powiązanie nauki z przedsiębiorcami, umiędzynarodowienie badań, na 
przykład dofi nansowywanie międzynarodowych instytutów badawczych, zwiększenie dostępności środ-
ków fi nansowych dla młodych naukowców, stymulację integracji rozproszonego potencjału naukowo-ba-
dawczego i poprawę kontroli wydatkowania środków na naukę.

Rząd chciał zmniejszyć tzw. fi nansowanie statutowe jednostek naukowych, czyli ich bieżącej dzia-
łalności. Więcej środków, przyznawanych w trybie konkursu, przeznaczy się na konkretne projekty badaw-
cze. Minister nauki zajmie się opracowywaniem Krajowego Programu Badań, Rada Ministrów zaś będzie 
go przyjmowała. Przewiduje się, że na strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych do 
2020 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki powinny otrzymać nie mniej 
niż 50% wszystkich środków. Priorytetowo mają być traktowane badania służące nowym technologiom 
przemysłowym. 

Ustawa powołała także Narodowe Centrum Nauki, agencję płatniczą z siedzibą w Krakowie. Celem 
jego utworzenia była decentralizacja systemu fi nansowania nauki i przekazanie środowisku naukowemu 
kompetencji w zakresie określania kierunków rozwoju badań podstawowych. Do zadań centrum będzie 
należało fi nansowanie badań podstawowych, realizowane w formie projektów badawczych, stypendiów 
doktorskich, a także fi nansowanie innych badań naukowych. Reforma nauki ma także ułatwić młodym na-
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ukowcom krajowe i międzynarodowe kariery, m.in. poprzez upowszechnienie kontraktowego zatrudniania 
i konkursów na stanowiska w nauce. Narodowe Centrum Nauki przeznaczać będzie co najmniej 20% swo-
ich środków na badania prowadzone przez naukowców przed 35. rokiem życia. W siedzibie Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego 15 XII 2010 r. odbyło się spotkanie inaugurujące działalność 24-osobowej 
Rady Narodowego Centrum Nauki.

Istniejące już Narodowe Centrum Badań i Rozwoju odpowiadać będzie za kreowanie programu 
badań strategicznego dla rozwoju Polski. Zajmie się też włączaniem podmiotów gospodarczych do współ-
pracy z sektorem nauki. Przedsiębiorcy będą mogli m.in. ubiegać się o granty badawcze w ogłaszanych 
konkursach bez dotychczasowej bariery dostępu, czyli 400 tys. euro przeznaczonych na badania i rozwój. 
Zgodnie z ustawą, organa centrum to: dyrektor centrum, rada centrum i komitet sterujący do spraw badań 
naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa. Ustawa mówi o sposo-
bie powoływania dyrektora w drodze konkursu ogłoszonego przez ministra, precyzuje wymagania wobec 
dyrektora i jego zadania. Kadencja dyrektora i zastępców trwa 4 lata, a jedna osoba nie może pełnić funkcji 
dyrektora lub zastępcy dyrektora dłużej niż przez 2 kadencje.

Ustawa o instytutach badawczych umożliwia i defi niuje przekształcenia własnościowe instytutów 
badawczych. Zezwala zarówno na komercjalizację, jak i prywatyzację bezpośrednią, oprócz innych form 
przekształceń, jak włączanie w uczelnie, włączanie do instytutów i łączenie z instytutami Polskiej Akade-
mii Nauk. Jeżeli instytut, będąc spółką, nadal prowadzi działalność naukową, i to na wysokim poziomie, 
może utrzymać radę naukową i uprawnienia, prowadzić przewody doktorskie czy habilitacyjne.

Nowa ustawa o PAN natomiast ma umożliwiać restrukturyzację instytutów, np. ich konsolidację, 
a także nowocześniejsze zarządzanie. Powstanie m.in. komisja ds. etyki w nauce, a także rady kuratorów, 
działające przy każdym wydziale. Ich rolą będzie nadzór nad działalnością instytutów. 

Rozszerzono też katalog zadań Polskiej Akademii Nauk o nowe, m.in. współpracę ze środowiska-
mi i podmiotami gospodarczymi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, wspieranie rozwoju 
osób rozpoczynających karierę naukową. Na podstawie ustawy PAN na wniosek prezydenta RP, marszałka 
Sejmu lub Senatu, ministrów, centralnych organów administracji rządowej lub z własnej inicjatywy ma 
wykonywać i przedstawiać opinie, ekspertyzy i prognozy dotyczące spraw istotnych dla polityki państwa.

W zakresie systemu pracy naukowej w instytutach akademii ustawa wprowadziła nowe przepisy, 
umożliwiające dokonywanie systemowej oceny pracy naukowej instytutów, przeprowadzanej zarówno we-
wnątrz akademii, jak i przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. Ustawa wprowadziła także zasa-
dy sprawowania nadzoru nad gospodarowaniem mieniem akademii, polegające na wzmocnieniu nadzoru 
poprzez dookreślenie celowości dysponowania nim nie tylko dla realizacji zadań statutowych. Utworzono 
komisję rewizyjną.

Zgromadzenie ogólne PAN wybierać będzie jej kanclerz. Jeżeli chodzi o zasady przyjmowania 
w poczet członków akademii oraz zmiany dotyczące struktury wiekowej, nowością jest wprowadzenie 
dodatkowego wymogu w ramach przyjętej procedury przyjmowania członków akademii. Dotyczy to uzy-
skania przez kandydata pisemnych rekomendacji 3 członków akademii, rady naukowej instytutu nauko-
wego, instytutu badawczego lub rady wydziału uczelni, a także 5 osób wyróżniających się szczególnym 
dorobkiem naukowym i autorytetem w swojej dziedzinie. Wprowadzono również zapis uniemożliwiający 
pełnienie istotnych funkcji w PAN osobom, które ukończyły 70. rok życia. 

Zgodnie z ustawą – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki, 5 ustaw weszło 
w życie 1 X 2010 r. Ustawa ta uchyliła ustawy: o zasadach fi nansowania nauki, o Narodowym Centrum 
Badań i Rozwoju, o jednostkach badawczo-rozwojowych i o Polskiej Akademii Nauk. Uchwalenie ustaw 
wprowadzanych tą ustawą wymusiło dalsze zmiany, mające na celu zagwarantowanie spójności systemu 
prawnego. W tym zakresie ustawa zmieniła kolejne 22 ustawy szczegółowe.

Izba zadecydowała o wprowadzeniu 31 poprawek do ustawy o zasadach fi nansowania nauki, z któ-
rych Sejm przyjął 29. Senat uznał m.in. za zasadne uchwalenie poprawki przesądzającej, że poziom fi nan-
sowania „nie mniej niż 50% środków” ma dotyczyć środków przeznaczanych corocznie na przedmiotowe 
zadania. Izba postanowiła też, że fi nansowanie przez ministra właściwego do spraw nauki tzw. badań wła-
snych powinno obejmować fi nansowanie rozwoju uczestników zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonar-
nych studiów doktoranckich. 

Do ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju Senat uchwalił 16 zmian. Większość (13) zostało 
zaakceptowanych przez Sejm. Posłowie przyjęli m.in. propozycję Izby ograniczenia samodzielności dyrekto-
ra centrum poprzez wprowadzenie konieczności wyrażenia zgody przez radę na rozporządzanie przez niego 
majątkiem centrum powyżej wartości określonej w statucie. Izba zniosła też ograniczenie, że odwołanie od 
decyzji dyrektora centrum w sprawie przyznania środków fi nansowych na wykonanie projektów lub decyzji 
zawierającej promesę przysługuje jedynie w razie naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń 
formalnoprawnych. Sprecyzowała ponadto termin na odwołanie się od decyzji w tych sprawach.
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Ustawę o Narodowym Centrum Nauki senatorowie przyjęli z 8 poprawkami, w większości o cha-
rakterze doprecyzowującym. Sejm poparł 6 z nich. 

Z kolei do ustawy o instytutach badawczych Izba uchwaliła 17 zmian. Większość miało charakter do-
precyzowujący, ujednolicający terminologię ustawy i techniczno-legislacyjny. Sejm przyjął 12 senackich zmian.

Senat zdecydował też o wprowadzeniu 24 poprawek do ustawy o Polskiej Akademii Nauk i 27 zmian do 
ustawy – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki. Większość została przyjęta przez Sejm.

Senator Józef Bergier, sprawozdawca Komisji Nauki, 
Edukacji i Sportu w sprawie ustawy o Polskiej Aka-
demii Nauk.

Sprawozdawca komisji nauki w sprawie ustawy o Narodowym Centrum Badań 
i Rozwoju senator Ryszard Knosala. 

Sprawozdawca komisji nauki w sprawie ustawy o Narodo-
wym Centrum Nauki senator Kazimierz Wiatr. 
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Opieka zdrowotna, 
ochrona zdrowia i profilaktyka

Nowelizacje ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej fi nansowanych ze środków publicznych oraz 
ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofi arom działań 
wojennych uchwalona 29 X 2010 r., wprowadziła do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej fi nansowanych 
ze środków publicznych pojęcie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Zgodnie z defi nicją, nocna i świąteczna 
opieka zdrowotna należy do świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, udzielanych poza godzinami 
pracy świadczeniodawców, które zostały określone w umowach o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdro-
wotnej, w szczególności w dni wolne od pracy i w święta, w razie zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia 
niekwalifi kującego się jako stan nagły. Korzystanie z opieki świątecznej i nocnej stanie się możliwe w ośrodku 
innym niż ten, w którym zatrudniony jest lekarz rodzinny pacjenta. Postanowiono, że wojewódzkie oddziały Na-
rodowego Funduszu Zdrowia w ciągu 3 miesięcy od daty wejścia w życie ustawy będą zawierały osobne umowy 
na świadczenie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej po przeprowadzeniu postępowań w trybie konkursu ofert 
albo rokowań. Nowa struktura ośrodków nocnej i świątecznej pomocy zacznie obowiązywać 1 III 2011 r. 

Zmieniono także przepis dotyczący uprawnienia do nieodpłatnego otrzymywania leków nieposiada-
jących pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terytorium Polski i sprowadzonych z zagranicy na warun-
kach tzw. importu docelowego. Uprawnieniem tym objęto osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań 
wojennych w latach 1939–1945 lub w wyniku eksplozji niewypałów. Do zmiany tej dostosowano także 
przepisy ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofi a-
rom działań wojennych. Weszły one w życie 1 XII 2010 r.

Senat podczas 63. posiedzenia wprowadził do noweli 2 poprawki uściślające jej zapisy, a Sejm je przyjął.
Po raz drugi znowelizowano ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej 3 XII 2010 r. Nowela ma wejść 

w życie 14 I 2011 r., z wyjątkiem kilku przepisów, które zaczną obowiązywać 1 I 2011 r. Na jej podstawie 
zmienił się m.in. podmiot upoważniony do wydania rozporządzenia określającego sposób i tryb fi nansowa-
nia z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej. Zostanie nim minister zdrowia, który ma wydać ten 
akt wykonawczy w porozumieniu z ministrem sprawiedliwości i ministrem spraw wewnętrznych (wcześniej 
należało to do kompetencji rządu). Zasady dokonywania rozliczeń, zawarte w rozporządzeniu, będą stoso-
wane do wszystkich osób, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej fi nansowanych ze środków 
publicznych. Zmienią się też zasady przekazywania do NFZ środków z dotacji budżetowej na fi nansowanie 
świadczeń dla osób nieubezpieczonych. Będą one przekazywane wyłącznie na świadczenia dla tych osób bez 
możliwości pokrywania z nich wydatków związanych z funkcjonowaniem administracji. 

Wprowadzono także obowiązek (od 1 I 2011 r.) przekazywania do NFZ szerszego zakresu danych 
dotyczących osób oczekujących na świadczenia inne niż specjalistyczne. Szczegółowy zakres tych danych 

Senator Norbert Krajczy, sprawozdawca 
Komisji Zdrowia w sprawie  nowelizacji 
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
fi nansowanych ze środków publicznych oraz 
ustawy o świadczeniu pieniężnym i upraw-
nieniach przysługujących cywilnym niewi-
domym ofi arom działań wojennych.
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zostanie określony w rozporządzeniu ministra zdrowia. Zmiana ta ma umożliwić NFZ monitorowanie po-
prawności list osób oczekujących na udzielenie świadczenia.

Ponadto przywrócono obowiązek płacenia w kraju składek zdrowotnych przez osoby oddelegowane 
do pracy za granicą. Pracownicy ci do czasu uzyskania statusu ubezpieczonych w ramach polskiego sys-
temu ubezpieczenia społecznego mają być objęci obowiązkiem odprowadzania składek na ubezpieczenia 
zdrowotne bez względu na to, w którym kraju wykonują pracę, z uwzględnieniem kryterium, jakim jest 
posiadanie międzynarodowej umowy dotyczącej opodatkowania.

Zmiany wprowadzono również w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaź-
nych u ludzi, gdyż przewidywane upoważnienie ustawowe będzie obejmowało także tryb i sposób fi nanso-
wania z budżetu państwa świadczeń udzielonych w związku z zachorowaniem na choroby zakaźne. 

Senat na 67. posiedzeniu przyjął ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej fi -
nansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób za-
kaźnych u ludzi bez poprawek. Wchodziła ona w skład pakietu 8 projektów ustaw mających zreformować 
służbę zdrowia, wniesionych do Sejmu przez rząd w październiku 2010 r. Nad pozostałymi projektami 
ustaw, m.in. o działalności leczniczej, o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznacze-
nia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, systemie informacji w ochronie zdrowia, prace trwają.

Ustawa o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
Zgodnie z nowelą, będzie możliwa zmiana wierzyciela w stosunku do zobowiązań samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej, powstałych po 22 XII 2010 r., ale dopiero po uzyskaniu zgody pod-
miotu, który utworzył ZOZ. Zdaniem rządu, inicjatora ustawy, powinno to ograniczyć obrót wierzytelno-
ściami, ponieważ organ założycielski będzie wydawał taką zgodę dopiero po zasięgnięciu opinii dyrektora 
czy kierownika jednostki i po dokładnym przeanalizowaniu sytuacji fi nansowej zakładu i jego wyników 
fi nansowych za rok poprzedni. W większości wypadków organem założycielskim samodzielnych publicz-
nych zakładów opieki zdrowotnej jest samorząd terytorialny. To samorządy zwracały uwagę na koniecz-
ność zmian przepisów normujących funkcjonowanie ZOZ. 

Ponadto ustawa nałożyła na kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej obo-
wiązek przeznaczania nadal nie mniej niż 40% kwoty, o którą wzrosły środki przekazywane przez Naro-
dowy Fundusz Zdrowia, na wzrost wynagrodzeń osób zatrudnionych w ZOZ, z czego ¾ – dla pracujących 
tam pielęgniarek i położnych. Przepis ten jest przejściowy i ma obowiązywać do 31 XII 2012 r. Jego nie-
przestrzeganie będzie zagrożone karą grzywny.

Senat rozpatrzył tę ustawę podczas 64. posiedzenia i przyjął ją bez poprawek. Weszła w życie 22 XII 2010 r.

Ustawa o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym oraz niektórych innych ustaw 

W uchwalonej w 2006 r. ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym przyjęto, że od 1 I 2011 r. 
w skład specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego będą wchodzić: lekarz systemu, pielęgniarka 
systemu i ratownik medyczny. W 2010 r. okazało się, że w niektórych województwach nadal nie można 

Sprawozdawca Komisji Zdrowia w sprawie 
nowelizacji ustawy o zakładach opieki zdro-
wotnej senator Michał Okła.
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dostosować składów zespołów ratownictwa medycznego do wymagań zawartych w ustawie. Parlament 
zgodził się więc na propozycję rządu, aby przedłużyć okres dostosowawczy do 31 XII 2012 r.

W noweli zdefi niowano także obszar działania – jako obszar działania zespołu ratownictwa medycz-
nego wyznaczony w sposób zapewniający szybkie przybycie na miejsce zdarzenia – i rejon operacyjny, który 
obejmuje co najmniej jeden obszar działania i jest określony w wojewódzkim planie działania systemu Pań-
stwowe Ratownictwo Medyczne. Wprowadzenie tych defi nicji pozwoli na jednolite opracowanie wojewódz-
kich planów działania systemu. Zrezygnowano z planów 3-letnich na rzecz bezterminowych z możliwością 
ich aktualizacji. Do 30 VI 2011 r. przedłużono okres obowiązywania, według niezmienionych zasad, woje-
wódzkich planów działania systemu, obowiązujących w 2010 r. Do tego dnia zachowają też ważność umowy 
zawarte do końca 2010 r. na wykonywanie zadań przez zespoły ratownictwa medycznego. Umowy zawarte na 
okres dłuższy niż do 30 VI 2011 r. będzie można kontynuować pod warunkiem ich zgodności z nowymi woje-
wódzkimi planami działania systemu. Plany te wraz z nowymi umowami mają być tworzone od 1 VII 2011 r.

Nowelizacja przewiduje też zmianę umożliwiającą lekarzom po drugim roku odbywania specjali-
zacji w dziedzinie anestezjologii, intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii 
dziecięcej, ortopedii, traumatologii narządu ruchu lub pediatrii uzyskanie statusu lekarza systemu. Przyję-
to, że do końca 2012 r. w zespole ratownictwa medycznego będzie mógł pracować lekarz każdej specjalno-
ści, przy czym w latach 2013–2020 jedynie ten posiadający specjalizację lub ukończony co najmniej drugi 
rok specjalizacji w tych dziedzinach, a po 2020 r. – tylko lekarz specjalista z medycyny ratunkowej oraz 
lekarz po drugim roku specjalizacji w tej dziedzinie.

W ustawie doprecyzowano też, że zadania wykonywane przez dyspozytora medycznego są świad-
czeniami zdrowotnymi. Dzięki temu lekarz, pielęgniarka lub ratownik pracujący na tym stanowisku nie 
straci uprawnień do wykonywania zawodu medycznego.

Izba rozpatrzyła uchwaloną nowelę na 64. posiedzeniu i przyjęła ją bez poprawek. Ustawa weszła 
w życie 1 XII 2010 r.

Ustawa o zmianie ustawy 
o ochronie zdrowia psychicznego 

Zmiany zaproponowane w nowelizacji, uchwalonej 29 X 2010 r., dotyczyły m.in. przepisów o stoso-
wania przymusu bezpośredniego wobec osób chorych psychicznie, kompetencji Rady do spraw Zdrowia Psy-
chicznego (dotychczas Rada do spraw Promocji Zdrowia Psychicznego), uprawnień rzecznika praw pacjenta 
szpitala psychiatrycznego oraz postępowania w razie przymusowego przyjęcia do szpitala psychiatrycznego. 

Nowela przyznała ratownikom medycznym prawo stosowania przymusu bezpośredniego wobec 
chorych psychicznie (do takiego działania był uprawniony jedynie lekarz oraz – w szczególnych wypad-
kach – pielęgniarka zatrudniona w szpitalu psychiatrycznym lub domu pomocy społecznej), ale zostało to 
obwarowane pewnymi zastrzeżeniami. Czas przytrzymania i unieruchomienia przez ratownika ograniczo-
no do momentu przybycia lekarza, który obejmie opiekę nad pacjentem, bądź wyłącznie do czasu transpor-
tu do szpitala psychiatrycznego. Ponadto przymus taki można stosować jedynie wtedy, gdy nie ma szans na 
bezpośrednią pomoc lekarza czy wykwalifi kowanej pielęgniarki. Fakt użycia go musi zostać odnotowany 
w dokumentacji medycznej. Należy też jak najszybciej powiadomić o tym fakcie dyspozytora medycznego. 

Na mocy nowej ustawy skierowanie na leczenie psychiatryczne zachowa ważność przez okres ocze-
kiwania pacjenta na miejsce w szpitalu. Doprecyzowano też przepisy dotyczące wykonywania orzeczeń 
sądowych o przymusowym umieszczeniu chorego w szpitalu psychiatrycznym. Według nowych przepi-
sów, jeśli osoba odmówi stawienia się w szpitalu, sąd – z urzędu lub na wniosek psychiatry – może na-
kazać przymusowe doprowadzenie jej przez Policję. Na podobnych zasadach została uregulowana kwe-
stia przymusowego doprowadzenia chorego na badania. Ustawa zwiększyła uprawnienia rzecznika praw 
pacjenta szpitala psychiatrycznego. Nadała mu prawo wstępu do każdego z pomieszczeń zakładu opieki 
zdrowotnej, w których udzielane są świadczenia, składania wniosków do wszystkich członków personelu 
odpowiedzialnych za materialno-techniczną stronę pobytu pacjenta o podjęcie właściwych działań w celu 
usunięcia przyczyn skargi lub zaistniałych naruszeń. Rzecznik będzie miał ponadto nieskrępowany dostęp 
do chorych i ich rodzin. Nowelizacja zakłada utworzenie – w miejsce Rady do spraw Promocji Zdrowia 
Psychicznego – Rady do spraw Zdrowia Psychicznego. Ma ona być organem koordynacyjno-doradczym 
o kompetencjach rozszerzonych na wszystkie zagadnienia związane z ochroną zdrowia psychicznego oraz 
w sprawach dotyczących realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Sejm przyjął poprawkę redakcyjną Senatu, wprowadzoną do ustawy na 66. posiedzeniu. Noweliza-
cja wejdzie w życie 11 II 2011 r.
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Nowelizacje ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 
Parlament dwukrotnie w tej kadencji rozszerzył wykazy zabronionych środków odurzających i sub-

stancji psychotropowych o substancje psychoaktywne, tzw. dopalacze. W 2009 r. zakazem handlu objęto 
18 takich substancji, a w 2010 r. – mefedron i syntetyczne kanabinoidy (nowelę uchwaloną 10 VI 2010 r. 
Senat przyjął bez poprawek podczas 59. posiedzenia). Mefedron działa podobnie jak metaamfetamina, 
kanabinoidy zaś – jak marihuana. 

Izba na 63. posiedzeniu nie zgłosiła zastrzeżeń do kolejnej nowelizacji tej ustawy, która wprowadziła 
zakaz wytwarzania i wprowadzania do obrotu na terytorium Polski substancji o działaniu psychoaktywnym, 
niedopuszczonych do stosowania na podstawie odrębnych przepisów. Ustawa przewiduje m.in., że za złamanie 
zakazu produkcji i wprowadzania do obrotu produktów, które mogą być używane jak środki odurzające lub 
substancje psychotropowe, będzie nakładana kara w wysokości od 20 tys. zł do 1 mln zł. Ustawa zakłada też, że 
Państwowa Inspekcja Sanitarna może nałożyć karę fi nansową już w momencie wejścia do sklepu, hurtowni lub 
zakładu produkcyjnego, jeśli zajdzie obawa, iż zajmują się one sprzedażą, dystrybucją lub produkcją środków 
zastępczych (tzw. dopalacze) dla narkotyków czy psychotropów. Badania przeprowadzi się na koszt właściciela. 
Jeśli okaże się, że zarekwirowany towar nie zawiera zakazanych środków, kara fi nansowa zostanie zwrócona. 

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sani-
tarnej weszła w życie 8 X 2010 r.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia 
przed następstwami używania tytoniu 
i wyrobów tytoniowych oraz ustawy 
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Ustawą tą 15 XI 2010 r. wprowadzono zakaz palenia w miejscach publicznych: w szkołach, pla-
cówkach systemu oświaty, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, na uczelniach, w zakładach pracy, 
w środkach transportu publicznego, na przystankach komunikacji publicznej, w obiektach kultury i wypo-
czynku do użytku publicznego, w obiektach sportowych, lokalach gastronomiczno-rozrywkowych, w miej-
scach przeznaczonych do wypoczynku i zabawy dzieci oraz w innych pomieszczeniach dostępnych do 
użytku publicznego. W domach pomocy społecznej, domach spokojnej starości, hotelach, obiektach służą-
cych obsłudze podróżnych, uczelniach, zakładach pracy i lokalach gastronomiczno-rozrywkowych można 
tworzyć palarnie. W obiektach lub środkach transportu objętych zakazem palenia tytoniu w widocznych 
miejscach muszą być umieszczone odpowiednie oznaczenia informujące o zakazie. Za jego złamanie pala-
czowi grozi 500 zł mandatu, a za nieumieszczenie informacji o zakazie palenia – grzywna 2 tys. zł.

Ponadto zakazano sprzedaży detalicznej wyrobów tytoniowych przez Internet i eksponowania 
w sklepach przedmiotów imitujących opakowania wyrobów tytoniowych. Zmieniono także przepis do-
tyczący obowiązku zamieszczania ostrzeżeń o szkodliwości na opakowaniach wyrobów tytoniowych in-
nych niż papierosy. Ustawa przewiduje, że na opakowaniach, których najbardziej widoczne, największe 

Stanowisko Komisji Praw Człowieka, Prawo-
rządności i Petycji w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 
oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitar-
nej przedstawił senator Zbigniew Cichoń.
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płaszczyzny mają powierzchnię większą niż 75 cm2, ostrzeżenia o szkodliwości zajmują nie mniej niż po 
22,5 cm2 na każdej z tych płaszczyzn. Zmiana ta wejdzie w życie 15 V 2012 r. Rozszerzono także kom-
petencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej o kontrolę przestrzegania wymagań określonych w przepisach 
o zawartości niektórych substancji w dymie papierosowym.

Senat na 51. posiedzeniu przyjął ustawę z 12 poprawkami, 8 z nich uzyskało poparcie Sejmu. Najważ-
niejsza zmiana wprowadzona przez Senat dotyczyła katalogu obiektów objętych zakazem palenia, w których 
dopuszcza się tworzenie palarni. Usunięto z niego szkoły, placówki systemu oświaty, placówki opiekuńczo-
-wychowawcze oraz pomieszczenia obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego. Obiekty te objęto 
całkowitym zakazem palenia. Izba postanowiła, że palarnie będzie można tworzyć także w hotelach i obiek-

tach służących obsłudze podróżnych. Ponadto senatorowie 
zamknęli katalog miejsc, w których tworzenie palarni będzie 
dopuszczalne. W ich opinii, w przeciwnym razie stałby się 
w istocie iluzoryczny, ponieważ palarnia mogłaby się znaleźć 
w każdym pomieszczeniu użytku publicznego. 

Zaostrzono też zasady tworzenia pomieszczeń dla 
osób palących w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych. 
Będzie je można urządzać tylko w lokalach co najmniej 
z 2 izbami przeznaczonymi do konsumpcji, jeżeli właściciel 
lub zarządzający zapewni, że pomieszczenie to będzie za-
mknięte i wentylowane.

Sejm nie zgodził się m.in. na rozszerzenie defi nicji 
określenia „wyroby tytoniowe” o elektroniczne inhalatory 
nikotyny i inne wyroby o podobnym działaniu zawierające 
tytoń lub jego składniki. Senat argumentował wprowadze-
nie tej poprawki bezpieczeństwem konsumentów.

Ustawa o wyrobach medycznych
Ustawa o wyrobach medycznych, oprócz 4 przepisów, które zaczną obowiązywać w 2011 r., weszła 

w życie 18 IX 2010 r. Wdraża ona postanowienia 9 unijnych dyrektyw. Odmiennie reguluje zagadnienia 
dotyczące: wyrobów medycznych i wyposażenia wyrobów medycznych, wyrobów medycznych do dia-
gnostyki in vitro i wyposażenia tych wyrobów oraz aktywnych wyrobów medycznych do implantacji. 
To rozwiązanie, zgodne z przepisami Unii Europejskiej, ma ułatwić wytwórcom i autoryzowanym przed-
stawicielom przeprowadzenie właściwej oceny zgodności. Zdefi niowano podstawowe terminy i określono 
wypadki, w których ustawa ma zastosowanie albo nie. W szczególności sprecyzowano sytuacje, gdy wyrób 
medyczny zawiera produkt leczniczy lub służy do podawania produktu leczniczego. Wówczas do wyrobu 
stosuje się przepisy ustawy o wyrobach medycznych, a do produktu leczniczego – prawa farmaceutyczne-
go. Doprecyzowano sytuacje, w których komponenty i półprodukty używane do wytwarzania wyrobów 
medycznych podlegają przepisom ustawy, i takie, kiedy są z jej zakresu wyłączone.

W ustawie znalazł się rozdział dotyczący wprowadzenia wyrobów do obrotu i używania. Przepisy tam 
zawarte odnoszą się nie tylko do wszystkich podmiotów związanych z produkcją, badaniami i oceną zgod-
ności, ale również do dostawców, instalatorów, osób dokonujących przeglądów, napraw i innych stosownych 
czynności oraz użytkowników wyrobów. W razie stwierdzenia nieprawidłowości na każdym etapie i w każ-
dych okolicznościach wymienione podmioty powinny podjąć odpowiednie działania. Wyroby przeznaczone 
do użytkowania w Polsce muszą mieć oznakowanie i instrukcje używania w języku polskim albo wyrażone 
za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów. W kolejnym rozdziale określono obo-
wiązki importerów i dystrybutorów, co ma służyć zapewnieniu bezpieczeństwa wyrobów rozprowadzanych 
przez pośredników oraz nadzorowaniu obrotu wyrobami pochodzącymi z krajów trzecich.

W ustawie określono też zasady klasyfi kacji wyrobów medycznych i kwalifi kacji wyrobów medycz-
nych do diagnostyki in vitro oraz wymagania zasadnicze i procedury zgodności. W kolejnym rozdziale 
zawarto przepisy dotyczące sposobu certyfi kacji jednostek, które ubiegają się o notyfi kację w zakresie 

Sprawozdawca Komisji Zdrowia w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów 
tytoniowych senator Władysław Sidorowicz.
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wyrobów, obowiązków i uprawnień tych jednostek, sposobu sprawowania nadzoru nad nimi przez ministra 
zdrowia. Zapisano obowiązek wykonywania badań klinicznych w odniesieniu do wyrobów największego 
ryzyka, tak zwanej klasy trzeciej, oraz wyrobów przewidzianych do implantacji. Określono tryb udzielania 
pozwoleń na prowadzenie i reguły prowadzenia badań klinicznych, odpowiedzialność za te badania, spo-
sób ich dokumentowania, rejestrowania danych i sprawowania kontroli w tym zakresie.

Ustawa precyzuje także wymagania: zakres, terminy, odpłatności, dotyczące bazy danych prowa-
dzonej przez prezesa urzędu o podmiotach i wszystkich rodzajach wyrobów, a także przekazywania pozy-
skiwanych informacji do europejskiej bazy danych Eudamed. Polska jest zobligowana do jej uruchomienia 
do 30 IV 2011 r.

Regulacje zawarte w kolejnym rozdziale mają zapewnić maksymalne bezpieczeństwo osobom ko-
rzystającym z urządzeń medycznych, zwłaszcza pacjentom. Doprecyzowano również tryb postępowania 
po stwierdzeniu incydentu medycznego, określono działania dotyczące bezpieczeństwa wyrobów. Kolejny 
rozdział ustawy zawiera precyzyjne zapisy dotyczące używania i utrzymywania wyrobów medycznych, 
służące zapewnieniu bezpieczeństwa pacjent ów i użytkowników. Uzupełniono obowiązujące dotychczas 
przepisy karne, mające zapobiegać wprowadzaniu do obrotu i używaniu wszelkich wadliwych wyrobów.

Ze względu na duży zakres ustawy do 6 miesięcy wydłużono termin składania wniosków o prze-
niesienie danych do nowego rejestru prowadzonego przez prezesa urzędu. Określono również czas wejścia 
w życie ustawy, czyli 3 miesiące od daty jej ogłoszenia.

Izba na 54. posiedzeniu uchwaliła 28 zmian do ustawy. Większość stanowiły poprawki o charakte-
rze redakcyjnym, uściślającym, ujednolicającym i porządkującym terminologię. Senatorowie wprowadzili 
też zmianę eliminującą pojęcie „importer”. Ponadto uściślili przepis, mówiący o obowiązku wydawania 
przez sąd opiekuńczy zgody na udział w badaniu klinicznym osoby niebędącej w stanie wyrazić opinii co 
do jej uczestnictwa w badaniu. Wszystkie poprawki zostały przyjęte przez Sejm.

Sprawozdawca Komisji Zdrowia w sprawie 
ustawy o wyrobach medycznych senator 
Waldemar Kraska.
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Polityka  społeczna, 
ubezpieczenia społeczne, praca
Ustawa zmianie ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie 
oraz niektórych innych ustaw

Od 12 III 2010 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące organizacji pożytku publicznego i wolon-
tariatu. Prace nad tą nowelą trwały prawie rok, a na swoim 47. posiedzeniu Senat zaproponował do niej 
41 poprawek, Sejm poparł 35 z nich. 

Ustawa zmieniła m.in. zasady przyznawania statusu organizacji pożytku publicznego i zwiększyła 
nadzór nad nimi. Obecnie status organizacji pożytku publicznego może uzyskać wyłącznie organizacja 
prowadząca działalność nieprzerwanie co najmniej 2 lata. Ustawa stanowi także, że członkowie organu 
zarządzającego, organu kontroli lub nadzoru organizacji będą ponosić odpowiedzialność za szkody wyrzą-
dzone działaniem niezgodnym z prawem lub statutem. Wprowadzono nową defi nicję organizacji pozarzą-
dowej, precyzyjnie wyłączając z tej kategorii spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 
Status organizacji pożytku publicznego mogą uzyskać natomiast organizacje, których głównym celem nie 
jest osiąganie zysku, a na realizację zadań (non profi t) przeznaczają większość swojego zysku i nie dzielą 
go między założycieli i pracowników.

Nowelizacja uregulowała także zasady zlecania organizacjom pożytku publicznego wykonywania 
zadań publicznych. Możliwe jest przekazanie jednej organizacji poza konkursem 20 tys. zł na projekt reali-
zowany w ciągu 90 dni. Na ten cel nie można wydać więcej niż 20% wszystkich środków przeznaczonych 
na organizacje pozarządowe. W myśl nowych przepisów organizacje mogą się ubiegać także o środki na 
zadania publiczne realizowane poza konkursem w razie klęski żywiołowej, katastrofy lub gdy w grę wcho-
dzi ochrona życia i zdrowia ludzkiego. 

Podniesiono limit wynagrodzeń w organizacjach pożytku publicznego do trzykrotności średniego 
miesięcznego wynagrodzenia (wcześniej 150%). W nowelizacji podkreślono, że działalność gospodarcza 
prowadzona przez organizację pozarządową może mieć charakter jedynie dodatkowy w stosunku do jej 
zadań podstawowych, czyli działalności pożytku publicznego. 

Jednostki samorządu terytorialnego, oprócz rocznych programów współpracy z organizacjami po-
zarządowymi, mogą przygotowywać również plany wieloletnie, co ma ułatwić realizację zadań długoter-
minowych. Wprowadzono też możliwość składania wspólnej oferty kilku organizacji przy ubieganiu się 
o środki publiczne. Nowelizacja umożliwia także zawieranie tzw. umowy o wykonywaniu inicjatywy lo-
kalnej. Polega ona na realizacji zadania publicznego z inicjatywy stowarzyszenia zwykłego we współpracy 
z gminą. Na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym można powoływać lokalne rady działalno-
ści pożytku publicznego. W ich skład, oprócz przedstawicieli trzeciego sektora, wchodzą osoby wytypowa-
ne przez zarząd województwa i wojewodę.

Jawności i przejrzystości funkcjonowania organizacji pożytku publicznego służyć ma obowiązek 
podawania do publicznej wiadomości sprawozdań z wykorzystania 1% podatku przekazywanego przez 
osoby fi zyczne. Resort pracy może żądać wyjaśnień dotyczących działalności organizacji pożytku publicz-
nego. Ma to zwiększyć rzetelność i wiarygodność trzeciego sektora. Chodzi m.in. o sprawy fi nansowe 
związane z dotacjami, darowiznami czy środkami uzyskanymi dzięki zbiórkom publicznym lub przekaza-
nymi przez podatników. Jeśli organizacja nie przedstawi żądanych wyjaśnień, resort będzie mógł wystąpić 
do sądu o cofnięcie statusu pożytku publicznego. 

Sejm przyjął m.in. poprawkę Senatu zmieniającą zapis dotyczący możliwości złożenia przez mi-
nistra polityki społecznej wniosku do KRS o wykreślenie organizacji z rejestru, jeśli wykorzystała ona 
dotacje niezgodnie z przeznaczeniem. W myśl nowelizacji, to możliwe, gdy do niezgodnego z przeznacze-
niem wykorzystywania dotacji dojdzie wielokrotnie. Senat doprecyzował również przepis przejściowy, aby 
jednoznacznie przesądzić, że do realizacji zadań zlecanych w trybie otwartych konkursów ofert ogłoszo-
nych przed dniem wejścia ustawy w życie znajdą zastosowanie przepisy dotychczasowe. Senat wprowadził 
również przepis przejściowy, który przewiduje, że do rocznych programów współpracy uchwalonych przed 
dniem wejścia w życie ustawy znajdą zastosowanie dotychczasowe przepisy. Niezbędne było też skorygo-
wanie przepisu o wejściu ustawy w życie. Izba stanęła na stanowisku, że ustawa powinna wejść w życie po 
upływie 14 dni od daty ogłoszenia z 2 wyjątkami.

kronika senatu '10.indb   82 2011-07-18   09:33:30



83

PRACE LEGISLACYJNE SENATU RP

Ponadto Senat proponował, by gminy i powiaty były zobligowane do tworzenia lokalnych rad dzia-
łalności pożytku publicznego, jeśli wystąpi o to określona liczba organizacji. Samorządy, w myśl senackich 
zmian, musiałyby, a nie tylko mogły, tworzyć takie rady, jeśli wniosek o to złożyłoby na szczeblu powiatowym 
co najmniej 5 organizacji, a gminnym – co najmniej 3 z nich. Ta poprawka nie spotkała się jednak z akceptacją 
Sejmu. Posłowie odrzucili też poprawkę poszerzającą zakres ustawy. Senat chciał wykreślenia z jej pierwszego 
punktu zapisu o tym, że dotyczy ona działań organizacji pożytku publicznego „w sferze zadań publicznych”. 
Ta senacka zmiana była zgodna z oczekiwaniami przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy oceniali 
sejmowy zapis jako zbyt wąski. Senatorowie zdecydowali, że ustawa ma dotyczyć „prowadzenia działalności 
pożytku publicznego oraz współpracy władz publicznych z organizacjami pozarządowymi”. Posłowie opowie-
dzieli się również przeciw senackiej poprawce zmieniającej zasady prowadzenia działalności pożytku publicz-
nego przez spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i kluby sportowe będące spółkami. Senat 
chciał wprowadzić przepis o wyłączeniu udziału w ich dochodzie członków, udziałowców i pracowników. 

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie oraz niektórych innych ustaw

Na swoim 56. posiedzeniu Senat zaproponował poprawki do nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie, która wywołała duże kontrowersje w obu izbach. Obowiązująca od 1 VIII 2010 r. 
ustawa wprowadza m.in. zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci, zadawania cierpień psychicznych 
i innych form poniżania dziecka. Pracownicy socjalni uzyskali prawo do interweniowania, gdy zagrożone 
jest życie lub zdrowie dziecka. Wówczas będą mogli umieścić dziecko u innej niezamieszkującej wspólnie 
osoby z rodziny, a jeśli to niemożliwe – w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczej. Decyzji takiej 
nie wolno jednak podejmować jednoosobowo, ale wspólnie z funkcjonariuszem policji i przedstawicielem 
służby zdrowia. Rodzice mają natomiast prawo do odwołania się od tej decyzji. W razie zabrania dziecka 
z domu w sytuacji zagrożenia jego życia sąd rodzinny musi niezwłocznie, w trybie 24-godzinnym, zadecy-
dować o jego dalszych losach. Odwołanie rodziców również ma być rozpatrywane w takim trybie. 

Ustawa wzmacnia ochronę ofi ar przemocy. Środki separujące sprawców, w tym nakaz opuszczenia 
wspólnego mieszkania, można będzie zastosować nie tylko w wypadku przemocy wobec najbliższych, ale 
także osób niespokrewnionych wspólnie mieszkających. Na mocy nowelizacji wprowadzono też bezpłatną 
obdukcję i przewidziano obowiązkową terapię dla sprawców przemocy. 

Samorządy zostały zobowiązane do tworzenia zespołów interdyscyplinarnych, które zajmowałyby się 
przeciwdziałaniem przemocy. Będą one mogły zbierać dane osobowe ofi ar i sprawców przemocy także bez 
ich zgody. Członkowie zespołów zostaną jednak zobowiązani do zachowania tajemnicy, mają też składać 
specjalne oświadczenia, w których zobowiążą się do ochrony danych nawet po zakończeniu pracy w zespole. 

W trakcie senackiej debaty większość senatorów wyrażała obawy co do tego, w jaki sposób zakaz 
stosowania kar cielesnych wpłynie na kondycję polskich rodzin. Najwięcej emocji wzbudzał zakaz bicia 
dzieci. Senatorów niepokoiły także zapisy zwiększające uprawnienia pracowników socjalnych i wprowa-
dzające wymóg tworzenia w każdej gminie zespołów interdyscyplinarnych, zajmujących się przeciwdzia-
łaniem przemocy. 

Senator Piotr Kaleta, sprawozdawca wnio-
sku mniejszości komisji rodziny i Komisji 
Ustawodawczej o odrzucenie ustawy o zmia-
nie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie oraz niektórych innych ustaw.
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Podczas debaty zgłoszono wniosek o odrzucenie ustawy w całości. Nie uzyskał on aprobaty i osta-
tecznie Senat wprowadził do ustawy 15 poprawek, a Sejm poparł 12 z nich. Izba doprecyzowała m.in. zakres 
zadań zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych (opracowywanie i realizacja planu pomocy w indywi-
dualnych wypadkach przemocy w rodzinie). Postanowiono też, że członek zespołu monitorującego do spraw 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie zostanie odwołany przed upływem kadencji w wypadku skazania 
go prawomocnym wyrokiem nie tylko za przestępstwo umyślne, ale także umyślne przestępstwo skarbo-
we. Inna senacka zmiana uwzględniła wynikające z ustawy o fi nansach publicznych zasady dysponowa-
nia odpowiednimi częściami budżetowymi. Senatorowie uchwalili też, że Rada Ministrów także Senatowi 
będzie składała sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 
Zobowiązali też ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego oraz rzecznika praw dziecka do 
przedstawiania Sejmowi i Senatowi informacji o skutkach obowiązywania ustawy. Zgodnie z inną senacką 
poprawką, sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby ponownie użyje przemo-
cy wobec osoby małoletniej wspólnie z nim zamieszkującej. Sąd penitencjarny może odwołać warunkowe 
zwolnienie, jeżeli skazany w okresie próby ponownie użyje przemocy wobec osoby małoletniej wspólnie 
z nim zamieszkującej. Uchwalono też przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy z 1 VII na 1 VIII 2010 r. 

Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów 
Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania

Ustawa, uchwalona 3 XII 2010 r., implementuje przepisy dyrektyw Unii Europejskiej, których głów-
nym zadaniem jest wzmocnienie przestrzegania zasady równego traktowania osób oraz określenie środków 
ochrony podmiotów dyskryminowanych ze względu na: płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, 
wyznanie, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Ustawa wprowadza do słowniczka pojęć, którego do tej pory brakowało, pojęcia: „nierówne trakto-
wanie” i „odmienne traktowanie”. Odmienne traktowanie może być czasami uzasadnione, a niekiedy jest 
tzw. pozytywną dyskryminacją, mającą zapewnić jakiejś grupie, potencjalnie słabej, dodatkowe upraw-
nienia. Odmienne traktowanie może dotyczyć np. warunków podejmowania i wykonywania działalności 
zarobkowej i szkolenia w zależności od wieku, odnosi się też do kształcenia. Przykłady „pozytywnej dys-
kryminacji” to np. przepisy emerytalno-rentowe, różnicujące wiek przejścia na emeryturę kobiet i męż-
czyzn. W nowelizacji określono obszary zarówno niedopuszczalnej, jak i dopuszczalnej dyskryminacji. 
Przyjęte rozwiązania mają także na celu ochronę osób prawnych przed nierównym traktowaniem. Zgodnie 
z proponowanymi przepisami, naruszenie zasady równego traktowania upoważnia pokrzywdzoną osobę 
czy instytucję do żądania odszkodowania. 

Wprowadzono odmienne zasady dotyczące ciężaru dowodu. Podmiot, który zarzuca komuś naru-
szenie zasady równego traktowania, powinien to uprawdopodobnić, dotyczy to zwłaszcza molestowania 
seksualnego. Zgłoszenie takiego faktu będzie traktowane jako uprawdopodobnienie naruszenia zasady 
równego traktowania. To właśnie oskarżony będzie musiał udowodnić, że do molestowania nie doszło. 
Dotyczy to bowiem bardzo delikatnych spraw, osoba pokrzywdzona mogłaby mieć trudności z udowodnie-
niem swoich racji. Dlatego to obwiniony będzie musiał dowieść swojej niewinności.

W projekcie określono też organy właściwe w sprawach przeciwdziałania naruszeniom zasady rów-
nego traktowania. Będą to pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania i rzecznik praw obywatel-
skich. Pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania będzie odpowiedzialny za przygotowanie i re-
alizację Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania, a także za politykę rządu w tym 
zakresie, zwłaszcza za monitorowanie wszystkich ustaw pod względem przestrzegania zasady równego 
traktowania. Rzecznik praw obywatelskich będzie: realizował politykę przestrzegania zasady równego 
traktowania, monitorował sytuację w kraju w tym zakresie, korzystając ze swoich uprawnień, kierował 
sprawy do rozpatrzenia na drogę sądową, uczestniczył w postępowaniach sądowych. 

Izba podczas 66. posiedzenia przyjęła ustawę z 6 poprawkami. Sejm zaakceptował 4 z nich. Senat 
doprecyzował, że w zakresie realizowania zasady równego traktowania pomiędzy podmiotami prywatnymi 
rzecznik praw obywatelskich może podejmować wyłącznie działania polegające na wskazaniu wnioskodawcy 
przysługujących mu środków działania, chyba że danej sprawy w ogóle się nie podejmie. W opinii Izby, prze-
pis w brzmieniu przyjętym przez Sejm może sugerować, że rzecznik w tego rodzaju sprawach mógłby podjąć 
także inne, określone w ustawie działania. Senatorowie doprecyzowali również przepis dotyczący współpracy 
rzecznika praw obywatelskich z zagranicznymi i międzynarodowymi organami i organizacjami w zakresie 
równego traktowania. Izba uznała też, że katalog przyczyn dyskryminacyjnych powinien być zamknięty. 

Ustawa wejdzie w życie 1 I 2011 r.
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Nowelizacje ustawy o pomocy społecznej
W 2010 r. Senat dwukrotnie pracował nad zmianami przepisów dotyczących pomocy społecznej. 

31 III 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw, zwięk-
szająca liczbę inspektorów nadzorujących domy pomocy społecznej. Na 25 domów musi być zatrudniony 
co najmniej 1 inspektor. Zaostrzono także kary za prowadzenie tych placówek bez zezwolenia. Wojewoda 
może obecnie nałożyć karę 20 tys. zł na placówki, w których przebywa powyżej 10 osób, i 40 tys. zł, gdy 
placówki te – mimo wcześniejszego nałożenia kary – będą działać nadal. Wojewoda będzie mógł też wydać 
nakaz wstrzymania prowadzenia takiej placówki. 

Wszystkie domy pomocy społecznej muszą umieszczać w widocznym miejscu, przy wejściu do bu-
dynku, tablicę informacyjną o posiadanym zezwoleniu na prowadzenie placówki i numerze wpisu do rejestru. 
Domy pomocy społecznej mają również obowiązek prowadzenia szczegółowej dokumentacji, dotyczącej osób 
przebywających w placówce. Dotyczy ona m.in. stanu zdrowia pensjonariuszy, ewidencji wydanych orzeczeń 
i zleceń lekarskich, a także danych kontaktowych do rodziny lub opiekuna prawnego. 

Podczas prac nad tą nowelą na 48. posiedzeniu Senat zaproponował do niej 5 poprawek, posłowie 
poparli 1, korygującą zmianę ustawy o rencie socjalnej dla zapewnienia zgodności z zasadami techniki 
prawodawczej. Oddzielono sprawy uprawnień do wypłacania renty osobom innym niż benefi cjent tego 
świadczenia od sposobu jej wypłaty, tj. dokonywania tego za pośrednictwem poczty lub banku.

Druga nowelizacja, poparta przez Senat podczas 52. posiedzenia, weszła w życie 29 V 2010 r. 
i stworzyła możliwość zwiększenia wysokości świadczeń dla rodzin zastępczych. Nowelizacja przewiduje, 
że może je przyznawać starosta na mocy uchwały rady powiatu.

Nowelizacje kodeksu pracy
W 2010 r. kodeks pracy nowelizowano trzykrotnie. Inicjatorem zmiany uchwalonej 20 V 2010 r. był 

Senat. Jej cel to uregulowanie w ustawie, a nie w rozporządzeniu, istotnych elementów stosunku między 
pracodawcą a pracownikiem, dotyczących ich praw i obowiązków związanych z podnoszeniem kwalifi ka-
cji zawodowych pracownika. 

Podczas swojego 53. posiedzenia Izba wprowadziła do tej noweli 4 poprawki, a Sejm je przyjął. Senat 
wskazał m.in., że dodatkowe świadczenie, które pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwa-
lifi kacje zawodowe, to np. pokrycie opłat za zakwaterowanie. Nałożono też obowiązek zwrotu kosztów nauki 
na pracownika w sposób niezgodny z prawem rozwiązującego umowę o pracę bez wypowiedzenia, a zwolnio-
no z tego obowiązku pracownika wypowiadającego stosunek pracy z powodu mobbingu. Ponadto senatorowie 
wskazali, że pracownikowi, który zdobywa lub uzupełnia wiedzę i umiejętności z własnej inicjatywy i bez uzy-
skania zgody pracodawcy, mogą być przyznane zwolnienie z całości lub części dnia pracy bez zachowania prawa 
do wynagrodzenia i urlop bezpłatny. Wymiar tych świadczeń ma być ustalany na mocy porozumienia między 
pracodawcą a pracownikiem. Ostatnia poprawka rozstrzygnęła o sytuacji prawnej pracowników, którzy rozpo-
częli podnoszenie kwalifi kacji w okresie między 11 IV 2010 r. a wejściem w życie tej ustawy, czyli 16 VII 2010 r.

Nowelizacja kodeksu pracy, uchwalona 24 IX 2010 r., ustanowiła święto Trzech Króli (6 stycznia) 
jako dzień wolny od pracy oraz zniosła obowiązek zapewnienia pracownikowi przez pracodawcę dnia wol-
nego za święto przypadające w sobotę. Nowe przepisy wejdą w życie 1 I 2011 r. Senat na 63. posiedzeniu 
przyjął tę nowelę z 2 poprawkami redakcyjnymi i 1 zmieniającą tytuł ustawy. Sejm nie poparł żadnej z nich. 

Kolejną zmianę kodeksu pracy Senat rozpatrzył na 67. posiedzeniu i nie zgłosił do niej poprawek. Nowela 
z 25 XI 2010 r. umożliwia ojcom pracownikom wychowującym dziecko wykorzystanie uprawnień do urlopu 
ojcowskiego, gdy postępowanie w sprawie adopcji zakończy się po ukończeniu przez dziecko 12 miesięcy albo 
dziecko adoptowane ma więcej niż rok i nie dłużej niż do ukończenia przez nie 7 lat. W ten sposób prawa ojców 
adoptujących zostają zrównane z prawami ojców biologicznych. 

Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 I 2011 r.

Ustawa o zmianie ustawy 
o świadczeniach przedemerytalnych 

Na swoim 67. posiedzeniu Senat zaaprobował nowelizację ustawy o świadczeniach przedemerytal-
nych. Zmienia ona m.in. zasady zmniejszania lub zawieszania świadczeń przedemerytalnych w wypadku 
osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Noweli-
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zacja zakłada, że podstawą do zawieszenia zasiłku przedemerytalnego stanie się wyłącznie wysokość do-
chodu. Nie będzie natomiast brana pod uwagę kwota zasiłku. Aby świadczenie przedemerytalne nie zostało 
zmniejszone, wysokość dodatkowych dochodów nie może przekroczyć 25% przeciętnego wynagrodzenia. 
Dotychczas świadczenie przedemerytalne zmniejszano, jeżeli osoba je pobierająca uzyskiwała dodatkowe 
dochody, przekraczające łącznie z zasiłkiem 50% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalen-
darzowym. Nowelizacja przewiduje też zmianę zasad rozliczania dochodu wyliczanego dla ustalenia pra-
wa do świadczenia przedemerytalnego. Zmiana ustawy wprowadza możliwość dokonywania rozliczenia 
rocznego lub miesięcznego. 

Zmienione przepisy będą obowiązywać od 1 II 2011 r.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych 
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa

Na swoim 64. posiedzeniu Senat poparł nowelizację ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpie-
czenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Od 1 I 2011 r. zrównała ona sytuację prawną pracow-
ników w zakresie wysokości wypłat chorobowych w czasie pobytu w szpitalu. Przed wejściem w życie tej 
noweli w wyniku wadliwej konstrukcji przepisu osoby powyżej 50. roku życia, które przebywały w szpita-
lu między 15. a 30. dniem niezdolności do pracy, uzyskiwały 70% zasiłku, a nie 80% jego wysokości, tak 
jak wszyscy inni.

Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
oraz niektórych innych ustaw

Na swoim 65. posiedzeniu Izba poparła nowelę, której celem było przeciwdziałanie trudnościom 
związanym z fi nansowaniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań 
z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, realizowanych przez samorządy i organizacje pozarządowe, 
oraz zapobieżenie utracie płynności fi nansowej PFRON po 1 I 2011 r.

Nowelizacja zmieniła wysokość dopłat do zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych w zależności od stopnia niepełnospraw-
ności. Zwiększono dopłatę do zatrudnienia niepełnosprawnych 
w znacznym stopniu ze 160 do 180% najniższego wynagrodze-
nia, a zmniejszono dopłaty do zatrudnienia niepełnosprawnych 
w stopniu umiarkowanym – ze 140 do 100% i w stopniu lekkim 
– z 60 do 40%. Wydłużono też dzień pracy niepełnosprawnych 
z 7 do 8 godzin. Zaostrzono również wymogi dla zakładów pracy 
chronionej. Status taki będą mogły otrzymać te z nich, w których 
niepełnosprawni stanowią co najmniej 50% wszystkich zatrud-
nionych, w tym 20% – niepełnosprawni w stopniu znacznym. 
Do 31 XII 2010 r. było to 40% niepełnosprawnych, w tym 10% 
w stopniu znacznym. 

Ponadto nowelizacja zlikwidowała zwolnienia z podatków 
od nieruchomości, leśnego, rolnego i od czynności cywilnopraw-
nych dla zakładów pracy chronionej, a także zmieniła redystrybu-
cję podziału zwolnień z zaliczek na poczet podatku dochodowego 
od osób fi zycznych: z 90% na zakładowy fundusz rehabilitacyjny 
i 10% na PFRON do 50% na fundusz zakładowy i 50% na PFRON. 

Senator Stanisław Kogut, sprawozdawca Komisji Rodziny i Polityki Społecznej 
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.
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Wojsko, bezpieczeństwo 
Ustawa o zmianie ustawy o zakwaterowaniu 
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz niektórych innych ustaw

Od 1 I 2010 r., zgodnie z tzw. dużą nowelizacją ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo-
spolitej Polskiej, jedyną formą odbywania służby wojskowej jest służba zawodowa, pełniona jako służba stała 
i ochotnicza służba kontraktowa, wzorowana na dotychczasowej zasadniczej służbie wojskowej pełnionej nad-
terminowo. Służbę wojskową będą odbywały tylko te osoby, które po ukończeniu 18. roku życia zgłoszą się do 
niej ochotniczo. Dotyczy to mężczyzn i kobiet. Bezterminowo zawieszono obowiązek odbywania zasadniczej 
służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego absolwentów wyższych uczelni. Może zostać on przywrócony, 
ale tylko w razie zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Osoby zdolne do odbycia zasadniczej służby wojskowej 
w okresie, w którym nie ma obowiązku jej odbywania, będą z urzędu przenoszone do rezerwy w ramach kwali-
fi kacji wojskowej. Na potrzeby reagowania kryzysowego i wzmocnienia jednostek wojskowych w szczególnych 
sytuacjach utworzono ochotniczą służbę kontraktową w ramach Narodowych Sił Rezerwowych. 

W skład pakietu ustaw umożliwiających realizację procesu profesjonalizacji polskiej armii 
wchodzi także ustawa nowelizująca ustawę o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej, uchwalona 22 I 2010 r. Dostosowano w niej też przepisy o zakwaterowaniu sił zbrojnych do 
wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 26 VI 2006 r. i 17 III 2008 r. Większość przepisów ustawy 
weszła w życie 1 VII 2010 r.

Najistotniejsze zmiany to zrównanie żołnierzy zawodowych – pełniących zarówno służbę stałą, jak 
i kontraktową – w prawach do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Nowelizacja przewiduje 3 formy 
realizacji prawa żołnierzy zawodowych do zakwaterowania: przydział kwatery albo innego lokalu miesz-
kalnego, przydział miejsca w internacie albo kwaterze internatowej nieodpłatnie i wypłatę świadczenia 
mieszkaniowego żołnierzom zaspokajającym potrzeby mieszkaniowe we własnym zakresie jako formę po-
mocy fi nansowej. Zlikwidowano hotele garnizonowe, przeznaczone do krótkotrwałego zakwaterowania 
żołnierzy i pracowników wojska, a także uprawnienie do tzw. kwatery funkcyjnej, które przysługiwało 
wyższym urzędnikom, osobom sprawującym kierownicze funkcje w Ministerstwie Obrony Narodowej 
bądź funkcje dowódcze w armii. 

Wprowadzono także rozwiązania służące rozdzieleniu dysponowania lokalami mieszkalnymi w try-
bie administracyjnym, odnoszącym się tylko do żołnierzy zawodowych, i w trybie cywilnym, dotyczącym 
pozostałych osób. Realizuje to wskazania Trybunału Konstytucyjnego i zapewnia możliwość ochrony praw 
lokatorów innych niż żołnierze zawodowi.

Ustawa zawiera też przepisy określające prawo do mieszkania przysługujące żołnierzowi i jego mał-
żonkowi w razie orzeczenia rozwodu. Żołnierzowi będzie przysługiwało prawo do zamieszkiwania w loka-
lu mieszkalnym o parametrach jemu przysługujących, małżonek mający dzieci na czas oznaczony będzie 
stroną umowy najmu lokalu o parametrach lokalu socjalnego.

Senator Stanisław Bisztyga, sprawozdawca 
Komisji Obrony Narodowej.
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Przewidziano także zmniejszenie wysokości pomniejszeń stosowanych przy sprzedaży lokalu 
mieszkaniowego przez Wojskową Agencję Mieszkaniową. Celem ograniczenia wymiaru tych bonifi kat 
było zbliżenie ich wartości do wysokości odpraw. Te zmiany wejdą w życie 1 I 2013 r.

Ustawa zmieniła także status Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Została ona podporządkowana 
bezpośrednio ministrowi obrony narodowej (dotychczas tylko ją nadzorował). Prezes agencji będzie powo-
ływany i odwoływany przez ministra obrony narodowej w porozumieniu z ministrem skarbu państwa. Zli-
kwidowano też radę nadzorczą agencji. Podmiotami uprawnionymi do kontrolowania działalności agencji 
staną się minister obrony narodowej i osoby przez niego upoważnione. Kontrola będzie przeprowadzana na 
podstawie dowodu osobistego i imiennego upoważnienia wydawanego przez ministra. Wojskowej Agencji 
Mieszkaniowej umożliwiono wydzierżawianie lub wynajmowanie nieruchomości na warunkach komercyj-
nych osobom niebędącym żołnierzami zawodowymi. Będzie to dotyczyć wyłącznie nieruchomości czaso-
wo zbędnych z punktu widzenia potrzeb wojska, pod warunkiem że w danym garnizonie zagwarantuje się 
kwatery żołnierzom zawodowym.

Izba na 47. posiedzeniu wprowadziła do ustawy 11 zmian, przyjętych przez Sejm. Jedna z ważnych 
poprawek dotyczyła przepisu określającego wysokość opłaty miesięcznej za używanie lokalu. Nie może 
ona przekroczyć 3% wartości odtworzeniowej 1 m2 powierzchni użytkowej w skali rocznej. Senat zde-
cydował, że przy ustalaniu wysokości tej opłaty należy uwzględnić metraż zajmowanego pomieszczenia. 
Wprowadził także defi nicję wartości odtworzeniowej lokalu, która uzależnia wprost wysokość opłat za 
używanie od jego powierzchni.

Kolejna istotna senacka poprawka dotyczyła przepisów regulujących prawo do mieszkania rozwie-
dzionego żołnierza i jego małżonka. Możliwość korzystania z prawa do lokalu wyznacza posiadanie dzieci 
przez rozwodzących się małżonków i brak uprawnienia do zajmowania innego lokalu mieszkalnego. Senat 
zaproponował zrównanie sytuacji prawnej osób mających dzieci, lecz ich nie wychowujących, i osób bez-
dzietnych.

Ustawa o zmianie ustawy o wojewodzie 
i administracji rządowej w województwie 
oraz o zmianie niektórych innych ustaw 

Nowelizując tę ustawę 3 XII 2010 r., dostosowano struktury terenowych organów administracji woj-
skowej do zmian związanych z reformą systemu administracji wojskowej, w tym rozporządzenia ministra 
obrony narodowej o zmniejszeniu liczby wojskowych komend uzupełnień, które wchodzi w życie 1 I 2011 r. 

W związku z likwidacją 2 okręgów wojskowych ich zadania, wykraczające poza kompetencje wo-
jewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień, zostaną przejęte przez Inspektorat 
Wsparcia Sił Zbrojnych. Infrastruktura wykorzystywana obecnie przez okręgi nadal będzie przeznaczana 
na cele obronności i pozostanie pod zarządem Ministerstwa Obrony Narodowej. Nie zmieni się liczba 
wojewódzkich sztabów wojskowych, ale ich szefowie wejdą w skład wojewódzkich zespołów zarządzania 
kryzysowego. 

Ustawa, z wyjątkiem 2 przepisów, będzie obowiązywać od 1 I 2011 r. Senat na 67. posiedzeniu 
przyjął ją bez poprawek. 

Sprawozdawca Komisji Obrony Narodowej 
w sprawie noweli ustawy o wojewodzie i ad-
ministracji rządowej w województwie sena-
tor Henryk Górski.
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Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach 
odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków 
i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową 
oraz niektórych innych ustaw 

Ustawa ta rozszerzyła zakres pomocy dla rodzin żołnierzy, funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego oraz funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego, którzy zmarli po zwolnieniu ze służby 
w następstwie wypadku, urazu lub choroby, co pozostawało w związku z pełnieniem służby (wykonywa-
nie zadań służbowych). Wprowadzono także rozwiązania dotyczące pomocy dla żołnierzy, którzy doznali 
uszczerbku na zdrowiu po odejściu ze służby, ale ich choroba wiąże się np. z wypadkiem, któremu ulegli 
podczas jej pełnienia. Odszkodowanie z tego tytułu ma przysługiwać przez 3 lata po odejściu z wojska. 

Nowela umożliwiła również wydłużenie zawodowej służby wojskowej do 63. roku życia żołnierzy 
zawodowych mających stopnie generałów (admirałów), którzy zostaną wyznaczeni na stanowiska służbo-
we w organizacji międzynarodowej albo międzynarodowej strukturze wojskowej, oraz zajmujących naj-
wyższe stanowiska dowódcze w polskiej armii. Wcześniej podlegali oni obligatoryjnemu zwolnieniu ze 
służby po skończeniu 60 lat. 

Wprowadzono także zmiany w strukturze organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej – jej placówki 
staną się komórkami wewnętrznymi oddziałów lub wydziałów żandarmerii. Ustawa, z wyjątkiem art. 12, 
weszła w życie 25 VI 2010 r. 

Izba na 56. posiedzeniu wprowadziła do ustawy 18 poprawek. Miały one charakter redakcyjny 
i ujednolicający, a także służyły przestrzeganiu zasad techniki prawodawczej. Sejm przyjął 10 zmian. 

Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o zasadach 
użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 
poza granicami państwa 

Nowelizacja, uchwalona 26 XI 2010 r., określa zasady i warunki użycia broni palnej, innego uzbroje-
nia lub środków przymusu przez żołnierzy pełniących służbę poza granicami państwa. Do tej pory jedyną 
podstawą prawną regulującą kwestie użycia siły przez żołnierzy sił zbrojnych w takich warunkach były 
ratyfi kowane umowy międzynarodowe oraz akty normatywne, wydane przez organy organizacji między-
narodowych (NATO, ONZ, UE), którym jednostki wojskowe zostały podporządkowane na czas operacji. 

Zgodnie z nowymi przepisami żołnierze podczas misji będą mogli wykorzystywać broń do samo-
obrony, a także w celu zwalczania zagrożeń spowodowanych przez zamachowców. Jednocześnie zakazano 
użycia broni palnej wobec dzieci do lat 13, starców, kobiet w widocznej ciąży oraz osób kalekich, chyba że 

Senator Maciej Klima, sprawozdawca 
Komisji Obrony Narodowej w sprawie no-
welizacji ustawy o świadczeniach odszko-
dowawczych przysługujących w razie wy-
padków i chorób pozostających w związku 
ze służbą wojskową.
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okoliczności wskazują na konieczność jej zastosowania. Przyjęto zasadę, że posłużenie się bronią i innym 
uzbrojeniem powinno następować w sposób wyrządzający możliwie najmniejszą szkodę, bez narażania 
innych osób, w szczególności cywilnych, na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia i z natężeniem 
proporcjonalnym do zagrożenia. 

W nowelizacji zapisano, że głównym źródłem uprawnień żołnierzy do stosowania przez nich tzw. 
siły wojskowej są wiążące, ratyfi kowane przez Polskę, umowy międzynarodowe oraz międzynarodowe 
prawo zwyczajowe. Oprócz tego żołnierze polskich kontyngentów wojskowych zobowiązani są do prze-
strzegania ustaleń określonych przez organ organizacji międzynarodowej, któremu dana jednostka została 
podporządkowana na czas operacji. Ustawa upoważniła ministra obrony narodowej do tego, aby określał 
dla każdej operacji zagranicznej z udziałem sił zbrojnych szczegółowe warunki i sposoby użycia środków 
przymusu bezpośredniego, broni oraz innego uzbrojenia.

Senat rozpatrzył tę ustawę podczas 64. posiedzenia i wprowadził do niej poprawkę, w której przy-
znał siłom zbrojnym prawo do stosowania środków przymusu bezpośredniego podczas realizowania zadań 
konstytucyjnych w zakresie ochrony niepodległości państwa, niepodzielności jego terytorium, zapewnienia 
bezpieczeństwa i nienaruszalności granic. Sejm zaaprobował tę zmianę. Ustawa wejdzie w życie 5 I 2011 r.

Ustawa o zmianie ustawy o służbie 
funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego 
oraz Służby Wywiadu Wojskowego

Zgodnie z nowelą od 22 XII 2010 r. obwinionemu funkcjonariuszowi Służby Kontrwywiadu Woj-
skowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego w trakcie postępowania dyscyplinarnego przysługuje prawo 
ustanowienia obrońcy nie tylko spośród funkcjonariuszy SKW i SWW, ale również spośród adwokatów lub 
radców prawnych.

Inicjatorem noweli dostosowującej przepisy ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywia-
du Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego do wyroku Trybunału Konstytucyjnego był Senat. Izba 
na 64. posiedzeniu nie zgłosiła zastrzeżeń do tej ustawy.

Nowelizacje ustawy o orderach i odznaczeniach
Nowelizacja, uchwalona 5 VIII 2010 r., przywróciła Krzyż Niepodległości w formie Orderu Wojen-

nego Krzyża Niepodległości, a także ustanowiła, w 30. rocznicę wydarzeń Sierpnia 1980 r., Krzyż Wolności 
i Solidarności, podobne do Krzyża Niepodległości odznaczenie niższej rangi. Krzyż Wolności i Solidarności 
jest nagrodą dla działaczy opozycji wobec dyktatury komunistycznej, którzy od 1 I 1956 r. do 4 VI 1989 r., 
z wyłączeniem okresu od 31 VIII 1980 r. do 12 XII 1981 r., na terytorium Polski: byli aktywnymi członkami 
nielegalnych organizacji, stawiających sobie za cel odzyskanie przez Polskę niepodległości i suwerenności 
lub respektowanie praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej; prowadzili zagrożoną odpowie-
dzialnością karną lub represjami działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenno-
ści. Krzyż Wolności i Solidarności nadawać się będzie też, ze względu na prowadzoną we wspomnianym 
okresie działalność, mającą na celu odzyskanie przez Polskę niepodległości lub suwerenności, osobom: re-
presjonowanym, zabitym, łącznie co najmniej 30 dni więzionym, aresztowanym, internowanym lub w inny 
sposób pozbawionym wolności albo tym, które doznały ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,.

Prawa do otrzymania Krzyża Wolności i Solidarności nie uzyskają byli pracownicy bądź funk-
cjonariusze, żołnierze organów bezpieczeństwa państwa, określeni w art. 5 ustawy o Instytucie Pamięci 
Narodowej, a także osoby, co do których w archiwum IPN zachowały się dokumenty wytworzone przez nie 
lub z ich udziałem w ramach czynności wykonywanych przez nie w charakterze tajnego informatora lub 
pomocnika podczas operacyjnego zdobywania informacji przez te organy. 

Izba na 60. posiedzeniu przyjęła nowelę z 13 zmianami. Sejm przyjął tylko 1 z nich, redak-
cyjno-legislacyjną. Posłowie odrzucili senacką propozycję zmiany nazwy Orderu Krzyża Niepodległości 
na Order Niepodległości i likwidacji podziału orderu na klasy. Sejm nie zgodził się także, aby honorować 
Krzyżem Wolności i Solidarności: za działalność opozycyjną od 31 VIII 1980 r. do 12 XII 1981 r., za 
działalność poza granicami Polski, za działalność w organizacjach opozycyjnych w okresie krótszym niż 
12 miesięcy. Nie wyraził też zgody na odznaczanie nim osób, które w ramach represji utraciły pracę na 
okres krótszy niż 6 miesięcy, ani pracowników, funkcjonariuszy i żołnierzy służby bezpieczeństwa pań-
stwa współpracujących z opozycją, nawet jeżeli nie przedstawią na to dowodów. Ponadto Izba proponowała 
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wykluczenie z kręgu osób, którym można przyznać to odznaczenie, informatorów i pomocników organów 
służby bezpieczeństwa państwa, nawet jeżeli w archiwach IPN nie zachowały się dokumenty wytworzone 
przy ich udziale.

Kolejna nowelizacja, uchwalona 3 XII 2010 r., wydłużyła do 31 XII 2012 r. okres, w którym żołnie-
rzom pełniącym nienaganną służbę w polskich kontyngentach wojskowych poza granicami państwa będzie 
można nadać Order Krzyża Wojskowego, Krzyża Wojskowego, Wojskowego Krzyża Zasługi z Mieczami, 
Morskiego Krzyża Zasługi z Mieczami, Lotniczego Krzyża Zasługi z Mieczami oraz odznaczenia woj-
skowe o charakterze pamiątkowym, mającym w nazwie wyraz „Gwiazda”. Senat przyjął tę ustawę bez 
poprawek na 67. posiedzeniu. 

Ustawa o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy 
o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie 
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, 
amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu 
wojskowym lub policyjnym

Od 10 III 2011 r. obowiązują zliberalizowane przepisy dotyczące nabywania broni i obrotu nią. 
Ustawa dostosowała polskie prawo do przepisów dyrektywy Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie 
kontroli nabywania i posiadania broni, a także wprowadziła zmiany wynikające z dotychczasowego stoso-
wania przepisów nowelizowanych ustaw. 

W ustawie o broni i amunicji wprowadzono m.in. nowe defi nicje amunicji, broni palnej, istotnych 
części broni palnej i pneumatycznej oraz europejskiej karty broni palnej. Określono również rodzaje broni 
i amunicji szczególnie niebezpiecznej, a także rodzaje broni i amunicji, których posiadanie jest możliwe 
na podstawie pozwolenia na broń. Zmieniono również warunki, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się 
o wydanie pozwolenia na broń. 

Wprowadzono też, obowiązującą w innych państwach Wspólnoty, europejską kartę broni palnej. 
Będzie to dokument imienny, potwierdzający uprawnienie do posiadania i używania broni palnej, wydany 
przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii i honorowany w pozostałych krajach UE. W Polsce 
będzie go wydawać Policja. W karcie mają się znaleźć m.in. takie dane, jak tożsamość osoby posiadającej 
pozwolenie na broń, dane identyfi kacyjne broni palnej, data ważności dokumentu i cel lub warunki pozwo-
lenia. W efekcie cudzoziemiec mieszkający w Polsce, obywatel państwa członkowskiego UE, na podstawie 
karty będzie mógł mieć broń łowiecką lub sportową łącznie z amunicją, pod warunkiem że jej posiadanie 
nie jest w naszym kraju zabronione.

Zmienione przepisy umożliwiają nabywanie broni lub amunicji przez Internet i określają warunki 
dokonywania tego rodzaju zakupów. Bez zezwolenia będzie można mieć teraz broń wyprodukowaną przed 
1885 r., a nie 1850 r. 

W ustawie zmieniono też i rozszerzono defi nicję obrotu amunicją, wprowadzając pojęcie pośred-
nictwa, polegającego na negocjowaniu, doradztwie handlowym oraz pomocy w zawieraniu umów. Obo-
wiązek uzyskiwania koncesji na obrót bronią nie będzie obejmował broni pozbawionej cech użytkowych. 
Z koncesjonowania wyłączono również obrót działami (np. haubice, armaty, moździerze), a także czołgami, 
wojennymi jednostkami pływającymi oraz statkami powietrznymi pozbawionymi cech bojowych. Ponadto 
doprecyzowano przepisy dotyczące znakowania broni i oznaczania amunicji.

Z kolei w ustawie o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu ma-
teriałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub 
policyjnym określono rodzaje wyrobów pirotechnicznych, na obrót którymi nie jest wymagane posiadanie 
koncesji. Zmienił się organ opiniujący wydanie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej, będą-
cej przedmiotem ustawy – zamiast MON zajmować się tym będzie szef Służby Kontrwywiadu Wojskowe-
go. Uściślono też przepisy wyznaczające terminy, w jakich niektóre wyroby pirotechniczne będzie można 
sprzedawać bez konieczności spełniania ustawowych wymagań.

Senat podczas 67. posiedzenia przyjął tę ustawę z 40 poprawkami. Sejm odrzucił tylko 2 z nich – pro-
ponującą rezygnację z warunku „niestanowienia zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa 
publicznego”, uzasadniającego wydanie pozwolenia na broń, oraz doprecyzowującą, że obowiązkiem znako-
wania objęta jest broń palna i jej każda istotna część, a nie broń palna i odrębna, istotna część broni palnej.

Senat m.in. wykreślił zapis umożliwiający wydanie pozwolenia na broń do celów rekreacyjnych; 
rozszerzył katalog amunicji szczególnie niebezpiecznej o amunicję wyprodukowaną niefabrycznie; wy-
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łączył z koncesjonowania także obrót wszystkimi pozbawionymi cech użytkowych rodzajami broni oraz 
wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Ponadto senatorowie zdecydowali, że broń palna 
oraz inna broń zdolna do rażenia na odległość może być używana w celach szkoleniowych i sportowych 
tylko na strzelnicach. Doprecyzowano także, że koncesję można cofnąć w wypadku wszczęcia postępowa-
nia karnego przeciw przedsiębiorcy.

Ustawa o zmianie ustawy o Policji 
oraz niektórych innych ustaw 

Ustawa, uchwalona 6 VIII 2010 r., pozwoliła zrealizować decyzje Rady Unii Europejskiej w sprawie 
intensyfi kacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości trans-
granicznej oraz w sprawie usprawnienia współpracy pomiędzy specjalnymi jednostkami interwencyjnymi 
państw członkowskich Unii Europejskiej w sytuacjach kryzysowych. W nowelizacji przewidziano, że po-
licjanci i pracownicy Policji będą mogli uczestniczyć w realizacji zadań na terytorium innych państw Unii 
Europejskiej w formie wspólnych patroli i innego rodzaju wspólnych operacji w celu ochrony porządku 
i bezpieczeństwa publicznego oraz zapobiegania przestępczości, udzielania wsparcia w czasie imprez ma-
sowych, w razie klęsk żywiołowych i poważnych wypadków, a także udzielania pomocy przez specjalną 
jednostkę interwencyjną. 

Nowelizacja przewiduje formy działań, w jakich będą uczestniczyć funkcjonariusze i pracownicy 
Straży Granicznej, wynikające bezpośrednio z decyzji Rady. Modyfi kuje także dotychczasowe przepisy 
dotyczące zadań Straży Granicznej w ramach działań koordynowanych przez agencję Frontex. Zmiany 
w ustawie o ochronie granicy państwowej obejmują powierzenie komendantowi głównemu Straży Gra-

nicznej wykonywania zadań Krajowego Punktu Kontaktowego 
w zakresie komunikacji z agencją Frontex w sprawach dotyczą-
cych wspólnych operacji i uprawnień funkcjonariuszy Straży Gra-
nicznej państw UE, wykonujących na terytorium Polski działania 
w ramach zadań agencji Frontex. Pociągnęło to za sobą koniecz-
ność wprowadzenia stosownych zmian również w ustawie o bro-
ni i amunicji, polegających na wyłączeniu stosowania tej ustawy 
w stosunku do funkcjonariuszy Straży Granicznej państw Unii 
Europejskiej.

Na 61. posiedzeniu Senat uchwalił 10 poprawek, zaakcep-
towanych przez Sejm. Izba usunęła m.in. przepis, który zezwala 
na ograniczenie funkcjonariuszowi prawa do uposażenia w cało-
ści lub w części w czasie delegowania do pełnienia służby poza 
granicami państwa. Z kolei dodała przepis, ustanawiający prawo 
do należności i świadczeń z tytułu delegowania funkcjonariusza 
poza granice państwa. Pozostałe poprawki miały charakter dopre-
cyzowujący i redakcyjny.

Zmiany obowiązują od 2 IX 2010 r.

Senator Zbigniew Meres, sprawozdawca Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz 
niektórych innych ustaw.
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Rolnictwo
Ustawa o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Na swoim 56. posiedzeniu Senat poparł ustawę o zmianie 
ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, uchwaloną przez Sejm 
na podstawie projektów komisyjnego i senackiego. Nowe prze-
pisy, które weszły w życie 8 VII 2010 r., stanowią, że Agencja 
Nieruchomości Rolnych będzie miała prawo pierwokupu jedynie 
nieruchomości rolnych większych niż 5 ha. W swoim projekcie 
Senat proponował wyłączenie z przysługującego Agencji Nieru-
chomości Rolnych Skarbu Państwa prawa pierwokupu nierucho-
mości rolnych mniejszych niż 1 ha.

Zgodnie z poprzednimi przepisami, prawo pierwokupu 
dotyczyło wszystkich nieruchomości rolnych. Agencja stosuje 
prawo pierwokupu do umów zawieranych przez osoby niezwią-
zane z rolnictwem, które chcą nabyć nieruchomość od osoby nie-
spokrewnionej. Jeżeli agencja uzna, że ziemia nie powinna być 
sprzedana konkretnemu kupującemu, może skorzystać z prawa 
pierwszeństwa i sama nabyć ziemię od sprzedawcy. Na decyzję 
w tej sprawie ma 30 dni.

Ocenia się, że po wejściu w życie nowych przepisów 98% 
transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości rolnych nie będzie 
już objęte prawem pierwokupu ANR. Jak podkreślano podczas 
senackiej debaty, to dobre rozwiązanie dla polskich rolników, 
sprzyjające ułatwieniu i przyspieszeniu obrotu nieruchomościa-
mi rolnymi. 

Ustawa o zmianie ustawy o produktach 
pochodzenia zwierzęcego

29 V 2010 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego, 
która doprecyzowała warunki wywozu tych produktów z Polski do państw trzecich. W opinii rządu, który 
był autorem nowelizacji, ustawa o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego zawiera wiele 
zmian sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości, a przede wszystkim ułatwiających eksport produktów 
pochodzenia zwierzęcego z Polski do państw pozaunijnych. Nowe przepisy mają także sprzyjać zwiększe-
niu produkcji i sprzedaży produktów mięsnych.

Nowa ustawa, przyjęta przez Senat na 52. posiedzeniu, zmieniła m.in. zasady wystawiania świadectw 
weterynaryjnych i nakładania plomb weterynaryjnych na środki transportu. Uregulowano również kwestię 
wydawania zbiorczych świadectw zdrowia dla znajdujących się w magazynie produktów, przeznaczonych 
do wywozu. Umożliwiono urzędowym lekarzom weterynarii wydawanie tzw. zbiorczych świadectw zdrowia 
dla produktów pochodzenia zwierzęcego eksportowanych z Polski do tych państw trzecich, które wprowadziły 
taki wymóg. Przed 29 V 2010 r. każdy z wyrobów wytworzonych w zakładzie produkcyjnym musiał posiadać 
osobne świadectwo zdrowia. Wprowadzono również nowe rozwiązania dotyczące nadawania weterynaryjnych 
numerów identyfi kacyjnych. Obecnie przydziela się je także podmiotom pośredniczącym w obrocie produktami 
pochodzenia zwierzęcego. Ustawa ułatwiła także rejestrację osób prowadzących bezpośrednią sprzedaż produk-
tów pszczelich, które nie mają własnych gospodarstw rolnych i nie prowadzą działalności gospodarczej. 

Ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka 
i przetworów mlecznych

Na swoim 60. posiedzeniu Senat zaakceptował ustawę o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka 
i przetworów mlecznych, której przepisy weszły w życie 28 VIII 2010 r. Nowelizacja zawierała zmiany, 
wynikające z rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z  22 X 2007 r. ustanawiającego wspólną organi-

Senator Jerzy Chrościkowski, sprawozdawca wnio-
sku mniejszości Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu 
ustroju rolnego.
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zację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych. Jedna z naj-
istotniejszych to propozycja zmiany zasad określenia kwot indywidualnych przyznawanych z krajowej 
rezerwy. Kwoty zakupione przez producentów w roku kwotowym, w którym jest rozpatrywany wniosek 
o przyznanie kwoty indywidualnej z krajowej rezerwy, nie będą brane pod uwagę. Pozwoli to producentom 
na większą swobodę w podejmowaniu decyzji dotyczących zwiększania posiadanych kwot w drodze ich 
zakupu od innych producentów. Ułatwi to producentom zwiększanie kwot indywidualnych, co powinno 
wpłynąć na przyspieszenie restrukturyzacji produkcji mleka. 

Kolejna zmiana dotyczyła zakresu zadań Agencji Rynku Rolnego i polegała na uchyleniu przepisów 
o dopłatach do prywatnego przechowywania serów i odtłuszczonego mleka w proszku, dopłatach do przetwór-
stwa masła, masła skoncentrowanego i śmietanki, dopłatach do masła skoncentrowanego przeznaczonego do 
bezpośredniej konsumpcji, dopłatach do zakupu masła przez organizacje nieuzyskujące dochodów z prowa-
dzonej działalności. Producentów mleka pozbawiono możliwości ubiegania się o rekompensaty za zaprzestanie 
produkcji oraz sprzedaży mleka i przekazanie kwoty indywidualnej do rezerwy krajowej. Ponadto podmioty 
skupujące mleko zwolniono z obowiązku przesyłania do dostawców hurtowych informacji na temat wykorzy-
stania kwot indywidualnych.

Krajowa rezerwa, co roku rozdysponowywana przez Agencję Rynku Rolnego między produ-
centów mleka, powstaje z 5% odpisów od ilości zbywanych kwot mlecznych i ze zwrotu kwot od 
rolników, którzy nie wykorzystali w poprzednim roku kwotowym co najmniej 70% przyznanego im 
limitu produkcji mleka. Dodatkowy limit produkcji przyznawany jest rolnikom, którzy zwiększają 
sprzedaż mleka. 

Nowe przepisy pozwolą ponadto na swobodny obrót mlekiem przez fi rmy skupujące. Dotychczas 
musiały dostarczać mleko tylko do mleczarni zarejestrowanych w Agencji Rynku Rolnego. 

Nowelizacja wprowadziła nowy sposób naliczania dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecz-
nych w szkołach. Liczba dzieci uczestniczących w programie „Szklanka mleka” w roku szkolnym 2008/09 
wynosiła 2 mln 386 tys. uczniów. Z budżetu krajowego wydano na ten cel 147 mln zł. Wprowadzone 
zmiany mają przede wszystkim usprawnić funkcjonowanie programu. Poprzednie zasady nie do końca 
pozwalały Agencji Rynku Rolnego precyzyjnie planować, ile trzeba środków fi nansowych, ilu podmiotów 
i jakiej grupy program będzie dotyczył. 

Ustawa o zmianie ustawy o paszach 
oraz ustawy o  bezpieczeństwie żywności i żywienia 

Nowelizacja weszła w życie 22 XII 2010 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących krajowego planu 
urzędowych kontroli żywności i pasz, które zaczną obowiązywać 1 I 2011 r. Nowela uchwalona na 64. 
posiedzeniu Izby dostosowuje przepisy krajowe do regulacji Unii Europejskiej w zakresie wytwarzania, 
wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz, pasz leczniczych, pasz genetycznie zmo-
dyfi kowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfi kowanych, przeznaczonych do użytku paszowego. 
Wdrażane przepisy dotyczą obowiązkowych i dodatkowych informacji umieszczanych na opakowaniu lub 
etykiecie dołączanej do opakowania oraz na dokumentach przewozowych przy jednoczesnym zapewnieniu 
bezpieczeństwa pasz, a co za tym idzie – ochrony zdrowia publicznego. 

Sprawozdawca Komisji Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi w sprawie ustawy o zmianie ustawy o or-
ganizacji rynku mleka i przetworów mlecz-
nych senator Sławomir Kowalski.
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Ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców 
i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu 
paszowego oraz niektórych innych ustaw

17 XII 2010 r. weszła w życie ustawa nowelizująca przepisy dotyczące kilku rynków rolnych, przy-
jęta na 64. posiedzeniu Senatu. Dostosowuje ona prawodawstwo krajowe do zmian wprowadzonych w pra-
wie wspólnotowym w odniesieniu do rynków: owoców i warzyw, chmielu, tytoniu, suszu paszowego, zbóż, 
lnu i konopi uprawnianych na włókno. Objęła: kontrolę jakości handlowej owoców i warzyw oraz handlow-
ców, wprowadzenie zmian do planu dochodzenia do uznania grupy za organizację, zasady opiniowania pla-
nu przez dyrektorów oddziałów regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zasady 
kontroli przeprowadzanych przez nią oraz weryfi kację mechanizmu nieprzeznaczenia owoców i warzyw 
do sprzedaży.

Uporządkowano również przepisy krajowe w zakresie rynków zbóż oraz lnu i konopi włóknistych, 
a także funduszy promocji produktów rolno-spożywczych. Wprowadzono m.in. obowiązek prowadzenia 
przez marszałków województw rejestrów wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, okre-
ślono termin, do którego wstępnie taka grupa producentów musi przekazywać Komisji Europejskiej infor-
macje konieczne do sporządzania sprawozdawczości. Ponadto uzupełniono przepisy dotyczące programu 
„Owoce w szkole”. Uporządkowano systematykę i terminologię.

Senator Grzegorz Wojciechowski, spra-
wozdawca stanowiska Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi w sprawie nowelizacji ustawy 
o organizacji rynków owoców i warzyw, ryn-
ku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu 
paszowego. 
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Ochrona środowiska
Ustawa o zmianie ustawy o odpadach 
oraz niektórych innych ustaw

W styczniu 2010 r. parlament zakończył, trwające od lipca 2009 r., prace nad nowelizacją ustawy 
o odpadach. Ostatecznie weszła ona w życie 12 III 2010 r., z wyjątkiem kilku przepisów, które zaczną obowią-
zywać 1 I 2013 r. Prace nad nowelą zarówno w Sejmie, jak i w Senacie zdominowała kwestia wprowadzenia 
innych niż spalanie metod utylizacji odpadów medycznych i weterynaryjnych. W projekcie rządowym zapro-
ponowano, by oprócz spalania można było stosować m.in. sterylizację w autoklawach za pomocą mikrofal czy 
substancji chemicznych. Minister zdrowia w rozporządzeniu miał określić warunki, jakie muszą spełnić te 
metody sterylizacji. Tę propozycję odrzucił najpierw Sejm, a następnie nie zgodził się na nią Senat. 

Podczas debaty na 47. posiedzeniu senatorowie przytaczali opinie naukowców. Według jednych 
analiz, tylko spalanie zapewnia bezpieczeństwo epidemiologiczne ludzi, według innych – takie bezpie-
czeństwo gwarantują wszystkie rozwiązania stosowane współcześnie. Wiceminister środowiska Bernard 
Błaszczyk przekonywał natomiast, że rządowa propozycja nie oznaczała zastąpienia obecnego monopolu 
37 spalarni odpadów medycznych monopolem innych metod utylizacji odpadów, np. tzw. autoklawowania. 
Chodziło o to, by dyrektor szpitala mógł wybrać spośród 9–10 metod utylizacji, wśród których jest również 
spalanie, metodę najbardziej opłacalną dla kierowanej przez niego placówki. 

Oprócz zapisów dotyczących utylizacji odpadów medycznych nowelizacja pozwalała m.in. na za-
mykanie z urzędu składowisk odpadów, które nie spełniają wymogów ustawowych. Ułatwiła również 
działalność fi rm zajmujących się budownictwem, rozbiórkami, remontami, ustalając, że będzie potrzebna 
jedna, ogólnopolska decyzja zatwierdzająca gospodarkę odpadami. Wprowadzono też zakaz składowania 

Stanowisko Komisji Samorządu Terytorial-
nego i Administracji Państwowej w sprawie 
nowelizacji w sprawie ustawy o odpadach 
prezentowała senator Jadwiga Rotnicka, 
a Komisji Środowiska – senator Krzysztof 
Majkowski.
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selektywnie zebranych odpadów palnych i tych ulegających biodegradacji. Zgodnie z nowymi zasadami 
nie można wywozić poza granice województwa odpadów niezawierających substancji niebezpiecznych. 
Należy je zagospodarowywać lub utylizować tam, gdzie zostały wytworzone, chyba że bliżej znajduje się 
instalacja do unieszkodliwiania odpadów, np. spalarnia w sąsiednim województwie.

Ostatecznie Senat zaproponował do noweli ustawy o odpadach 16 poprawek, spośród których Sejm 
zaakceptował 15. Senatorowie określili wymogi, jakie muszą spełniać pomieszczenia, do których należy 
dostarczać zakaźne odpady medyczne i weterynaryjne, powstałe w wyniku świadczenia usług medycznych 
lub weterynaryjnych na wezwanie. Celem kolejnej senackiej poprawki było wskazanie właściwości miej-
scowej organu (regionalny dyrektor ochrony środowiska albo marszałek województwa) do wydania jednej 
decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami, obejmującej odpady powstałe w wyniku rozbiórki, 
remontów i eksploatacji urządzeń przewoźnych do przetwarzania odpadów zawierających azbest.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne 
oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska

Na swoim 49. posiedzeniu Senat wprowadził 9 poprawek do nowelizacji prawa wodnego i prawa 
ochrony środowiska, zaakceptowanych następnie przez Sejm. Nowe przepisy wejdą w życie 1 I 2011 r.

Nowela wdrożyła do polskiego prawa przepisy dyrektywy UE, dotyczącej zarządzania jakością wody 
w kąpieliskach. Wprowadziła defi nicję kąpieliska, a także defi nicję miejsca wykorzystywanego do kąpieli, 
określiła zasady wyznaczania miejsc do kąpieli i zmieniła koncepcję sprawowania nadzoru nad jakością wody 
w kąpielisku czy miejscu wykorzystywanym do kąpieli. Aby kąpielisko mogło funkcjonować, organizator 
musi złożyć do 31 XII każdego roku poprzedzającego jego otwarcie wniosek o umieszczenie go w wykazie 
kąpielisk. Określono też procedurę składania wniosku i dane, jakie powinien zawierać. Organizator ma obo-
wiązek zbadania wody na 14 dni przed otwarciem kąpieliska. Ustawa stanowi, że organizatorem kąpieliska 
nie musi być gmina, która może przekazać to zadanie osobom fi zycznym czy instytucjom. Nowelizacja umoż-
liwiła Państwowej Inspekcji Sanitarnej kontrolowanie kąpielisk na wniosek organizatora i każdej zaintereso-
wanej osoby czy grupy osób. Jeśli jednak zgłoszenie okaże się bezzasadne, czyli badanie wykaże, że woda 
odpowiada normom określonym w ustawie, zgłaszający będzie musiał ponieść jego koszty.

Aby ułatwić wypełnienie zadań związanych z organizacją kąpielisk, wprowadzono zapis, pozwa-
lający na refundowanie kosztów dostosowania kąpieliska do wymogów ustawy. W ciągu pierwszych 2 lat 
może ono wynosić nawet 100% poniesionych nakładów, po tym okresie zaś będzie to 50%.

Dzięki poprawkom Senatu jednoznacznie przesądzono, że o dofi nansowanie kosztów prowadzenia 
kąpielisk można się ubiegać tylko w ciągu 10 lat po wejściu w życie nowelizacji. Uchylono także przepisy, 
na podstawie których rada gminy obowiązana była określać w uchwale w sprawie wykazu kąpielisk liczbę 
osób korzystających z kąpieliska.

Ustawa o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo 
ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania 
emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

Od 31 XII 2010 r. obowiązuje nowela prawa ochrony środowiska i ustawy o systemie zarządzania 
emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. Podczas prac nad nią, na 66. posiedzeniu, Senat wpro-
wadził 2 poprawki, zaakceptowane następnie przez Sejm. 

Nowelizacja wydłużyła do 2015 r. okres na dokonanie opłat za korzystanie ze środowiska oraz wniesienie 
administracyjnych kar pieniężnych. Zdaniem ustawodawcy, wiele projektów samorządowych związanych z ochro-
ną środowiska dotyczących gospodarki ściekami komunalnymi nie zostało zrealizowanych. Powodem tych opóź-
nień były m.in. procedury administracyjne, problemy z pozyskiwaniem funduszy, kryzys gospodarczy. 

Do końca 2012 r. wydłużono też termin wnoszenia opłat i uiszczania kar za korzystanie ze środo-
wiska w związku z emisją gazów cieplarnianych i innych substancji. Wprowadzono także przepis, dzięki 
któremu można monitorować inwestycje związane z gospodarką ściekami komunalnymi, a podmioty wy-
konawcze zobowiązano do przedstawiania właściwym organom co 6 miesięcy sprawozdań z postępu prac 
nad tymi projektami.

Na podstawie poprawki senackiej ustawa weszła w życie 31 XII 2010 r., a nie – jak proponował Sejm 
– po upływie 14 dni po jej ogłoszeniu.
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Media, kultura 
Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji 
oraz ustawy o opłatach abonamentowych

Uchwalone zmiany dotyczą: sposobu przeprowadzania konkursów na stanowiska członków rad nad-
zorczych w spółkach publicznej radiofonii i telewizji, opracowywania planów fi nansowo-programowych 
przedsięwzięć w zakresie realizacji zadań misji publicznej, wymagających fi nansowania ze środków pu-
blicznych, a także zmniejszenia liczby członków zarządu spółek publicznej radiofonii i telewizji. Nowe-
lizacja przewiduje, że w ich radach nadzorczych zasiadałby tylko przedstawiciel ministra skarbu. Sejm 
wykreślił też możliwość odwołania członka zarządu i rady nadzorczej TVP i Polskiego Radia wskutek 
prowadzenia działalności, pozostającej „w sprzeczności z wykonywanymi obowiązkami”. KRRT, określa-
jąc zakres planów fi nansowo-programowych TVP i Polskiego Radia, będzie miała na uwadze „swobodę 
nadawców publicznych w kształtowaniu programów”. Zgodnie z nowelizacją, członkowie zarządów i oso-
by zajmujące kierownicze stanowiska w mediach publicznych w ocenie dziennikarzy muszą się kierować 
zasadami profesjonalizmu, rzetelności, uczciwości oraz wypełnianiem przez nich zadań misyjnych TVP 
i Polskiego Radia.

Nowelizacja stanowi ponadto m.in., że rady nadzorcze TVP i Polskiego Radia nadal będą wybierane 
przez KRRiT, ale w wyniku jawnego i otwartego konkursu. Członków rad nadzorczych w trakcie kadencji 
mógłby odwołać organ ich powołujący, czyli KRRiT, lub właściwy minister. Do zarządu (od 1 do 3 człon-
ków) można powołać tylko osobę, która wygrała konkurs. Kadencja dotychczasowych rad nadzorczych, 
zarządów i rad programowych TVP i Polskiego Radia wygasła z dniem wejścia w życie nowelizacji, czyli 
4 IX 2010 r. Zarządy publicznych nadawców powoła KRRiT na wniosek rady nadzorczej. Krajowa Rada 
Radiofonii i Telewizji może też odwołać zarząd, ale tylko „z ważnych powodów” (rażące naruszenie pra-
wa, konfl ikt interesów lub działanie na szkodę spółki, skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz okoliczności trwale uniemoż-
liwiające sprawowanie funkcji) i na wniosek rady nadzorczej lub walnego zgromadzenia, w tym wypadku 
ministra skarbu. 

Izba podczas 61. posiedzenia odrzuciła wniosek mniejszości Komisji Kultury i Środków Przekazu 
o odrzucenie ustawy i wprowadziła do niej 3 poprawki. Pierwsza z nich wprowadziła zasadę, w myśl 
której kandydatów do konkursu na członka rady nadzorczej spółki publicznej radiofonii i telewizji mogą 
zgłaszać wyłącznie organy kolegialne uczelni akademickich. Przyznała ministrowi kultury i dziedzictwa 
narodowego prawo powoływania 1 członka rady nadzorczej TVP i Polskiego Radia, zmniejszając o 1 licz-
bę członków wyłanianych w drodze konkursu. Senatorowie zobowiązali też ministra skarbu państwa do 
porozumienia się z ministrem kultury w sprawie powołania 1 członka rady nadzorczej spółki radiofonii 
regionalnej. Druga senacka zmiana wprowadziła rozwiązanie, umożliwiające przeprowadzenie dodatko-
wego konkursu w razie niezgłoszenia żadnego kandydata do przeprowadzonego po raz pierwszy po wejściu 
w życie ustawy konkursu na członka rady nadzorczej spółki publicznej radiofonii i telewizji albo niewyło-
nienia w konkursie wymaganej liczby członków rady. Senatorowie wykreślili też przepis, zgodnie z którym 

Senator Barbara Borys-Damięcka, spra-
wozdawczyni Komisji Kultury i Środków 
Przekazu.
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kadencja dotychczasowych rad programowych wygasa z dniem wejścia w życie nowelizacji. W nowelizacji 
sejmowej utrzymano liczbę 15 członków rad programowych w TVP i Polskim Radiu. Senatorowie dopre-
cyzowali, że skoro nie zmieniają się przepisy dotyczące rad programowych, nie skraca się także ich obecnej 
kadencji. Wszystkie propozycje Izby zostały przyjęte przez Sejm.

Ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych oraz ustawy 
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

21 X 2010 r. weszły w życie zmienione przepisy m.in. dotyczące Komisji Prawa Autorskiego, tabel 
wynagrodzeń za korzystanie z utworów i wykonań artystycznych oraz sporów związanych ze stosowaniem 
tabel i umów reemisji oraz tzw. wyznaczania organizacji właściwej.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że treść art. 108 ust. 3 w prawie autorskim przekracza konstytucyj-
ną zasadę proporcjonalności, naruszając zasady wolności i działalności gospodarczej oraz dialogu i współ-
pracy partnerów społecznych w zakresie, w jakim monopol organizacji zbiorowego zarządzania prawami 
autorskimi przepis ten czynił wyłącznym projektodawcą tabel wynagrodzeń. Skutkowało to tym, że stano-
wisko emitentów i reemitentów nie było równoprawne ze stanowiskiem przedstawicieli autorów i samych 
autorów. Stwarzało to poważne zagrożenie dla prawidłowego i obiektywnego rozstrzygnięcia przez organ 
mający zatwierdzić tabelę wynagrodzeń i dla dalszego toku jego wdrażania. Nie było zatem możliwości za-
pewnienia pełnej ochrony emitentom, reemitentom w trakcie kontroli sądowoadministracyjnej, jeśli chodzi 
o rozstrzygnięcia w tym przedmiocie. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, dotychczasowe rozwiązanie, 
stanowiące przedmiot skargi, nieproporcjonalnie ograniczało prawo dostępu do sądu emitentów, reemiten-
tów i innych uprawnionych zarówno w aspekcie gwarancji sprawiedliwości materialnej, jak i procesowej. 
W związku z orzeczeniem TK przestał obowiązywać art. 108 ust. 3 i powstała luka prawna. 

Nowela zmieniła przepisy dotyczące funkcjonowania i organizacji Komisji Prawa Autorskiego 
(KPA). Zgodnie z nową procedurą, w postępowaniu nieprocesowym są stosowane przepisy kodeksu postę-
powania cywilnego, a nie – jak wcześniej – kodeksu postępowania administracyjnego. Sądem właściwym 
do rozpoznawania spraw dotyczących zatwierdzonych tabel wynagrodzeń oraz odwołań jest jeden z sądów 
okręgowych. W przepisach o postępowaniu przed sądem określono m.in., kto będzie uczestnikiem tego 
postępowania.

W ustawie zawarto także warunki, które musi spełniać kandydat na arbitra. Komisja Prawa Autor-
skiego składać się będzie bowiem aż z 30 osób, powoływanych przez ministra właściwego do spraw kultury 
i ochrony dziedzictwa narodowego spośród kandydatów przedstawianych przez organizacje zbiorowego 
zarządzania, stowarzyszenia twórców, artystów, wykonawców, producentów i organizacje zrzeszające pod-
mioty korzystające z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, a wreszcie przez – organizacje radiowe 
i telewizyjne.

W przepisach dotyczących zatwierdzania i formułowania samych tabel wynagrodzeń uregulowano 
kwestie składu i kompetencji poszczególnych organów. Ustalono również zasady dotyczące składu zespołu 
orzekającego, wskazano, kto może wystąpić z wnioskiem w tej sprawie, kto będzie uczestnikiem postępo-
wania. Przyjęto, że orzeczenia zespołu orzekającego będzie można zaskarżać do tego sądu. Spory dotyczą-
ce stosowania zatwierdzonych prawomocnie tabel wynagrodzeń i związane z zawarciem umowy będzie 
można rozpatrywać wstępnie w drodze postępowania mediacyjnego między stronami. 

Izba na 57. posiedzeniu uchwaliła 26 poprawek do ustawy. Najważniejsza zmiana spośród 21 przyję-
tych przez potem Sejm miała na celu zmodyfi kowanie katalogu podmiotów mogących występować do sądu 
z wnioskami o zatwierdzenie albo odmowę zatwierdzenia tabeli wynagrodzeń. Senat przyjął, że będzie 
mógł to zrobić każdy uczestnik postępowania w sprawie o zatwierdzenie tabeli.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami 

Nowelizacja, uchwalona 18 III 2010 r., rozszerzyła katalog form ochrony zabytków o decyzje: o usta-
leniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o warunkach zabudowy, o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej lub o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. W decyzjach tych będzie się uwzględniać w szcze-
gólności ochronę zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia oraz innych zabytków 
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nieruchomych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. Ewidencja ta będzie obejmowała wszystkie 
zabytki nieruchome położone na terenie gminy, a nie – jak dotychczas – tylko wpisane do wojewódzkiej 
ewidencji zabytków. Gminną ewidencję, w formie zbioru kart adresowych, będzie prowadził wójt (bur-
mistrz, prezydent miasta). 

Uproszczono również zasady wywozu zabytków z Polski. Dotychczasowy przepis mówiący, że 
można je wywozić za granicę na stałe, jeżeli to nie spowoduje uszczerbku dla dziedzictwa kulturowego, 
zastąpiono katalogiem zabytków, dla których wymagane będzie jednorazowe pozwolenie na stały ich wy-
wóz. Zabytków wpisanych do rejestru, wchodzących w skład zbiorów publicznych, znajdujących się w in-
wentarzach muzeów lub narodowym zasobie bibliotecznym, nie będzie można wywozić za granicę na stałe.

Izba na 50. posiedzeniu przyjęła tę ustawę z 8 poprawkami, Sejm przyjął 4 z nich. Dzięki senac-
kiej zmianie rozszerzono katalog form ochrony zabytków o ustalenia ochrony w decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego. Wydłużono też z roku do 2 lat termin na 
utworzenie gminnych ewidencji zabytków. Ponadto Senat uzupełnił przepis przejściowy o normę naka-
zującą zasięgać opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego.

Ustawa weszła w życie 5 VI 2010 r.
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Sport

Ustawa o sporcie
Ustawa o sporcie 16 X 2010 r. zastąpiła ustawę o sporcie kwalifi kowanym z 29 VII 2005 r. oraz usta-

wę o kulturze fi zycznej z 18 I 1996 r. Nowa regulacja określiła zasady prowadzenia działalności w zakresie 
sportu, organizację i zasady uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, zadania administracji pu-
blicznej i innych podmiotów, polegające na wspieraniu uprawiania sportu i organizacji współzawodnictwa 
sportowego. 

W ustawie zrezygnowano z rozróżnienia na sport kwalifi kowany i pozostałą aktywność sportową 
– sportem są wszelkie formy aktywności fi zycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane 
wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fi zycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecz-
nych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach. Sport wraz z wychowaniem fi zycz-
nym i rehabilitacją ruchową składają się na kulturę fi zyczną. Podstawową organizacją w sporcie pozostały 
kluby sportowe. Co najmniej 3 kluby sportowe będą mogły tworzyć związki sportowe, funkcjonujące jako 
stowarzyszenia albo związki stowarzyszeń. 

Zgodnie z ustawą, działalność sportowa może być fi nansowo i organizacyjnie wspierana także przez 
organy władzy publicznej. W jednostkach samorządu terytorialnego powstaną opiniodawcze rady sportu, 
wyłaniane przez właściwe organy wykonawcze spośród przedstawicieli organizacji i instytucji realizu-
jących zadania w zakresie kultury fi zycznej. W ustawie określono kwalifi kacje w sporcie i uregulowano 
zasady zwalczania dopingu. Wskazano w nich katalog niedozwolonych zachowań, które stanowią doping, 
oraz określono uprawnienia Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.

Senat podczas 57. posiedzenia wprowadził 21 poprawek, Sejm zaaprobował 18 z nich. Najważniej-
sze przyjęte propozycje Senatu to: modyfi kacja przepisu określającego zasadę nabywania tytułów zawodo-
wych trenera i instruktora sportu, a także rezygnacja ze wskazywania nazw kierunków studiów koniecz-
nych do uzyskania tych tytułów, określania wymiaru kursów i zajęć, które musi odbyć osoba ubiegająca się 
o ich uzyskanie, oraz nałożenie na ministra właściwego do spraw kultury fi zycznej obowiązku określania 
dokumentów stwierdzających posiadanie tych tytułów. Ponadto Izba postanowiła, że przedszkola i pla-
cówki oświatowo-wychowawcze nie będą miały obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fi zycznego 
ani zajęć pozalekcyjnych w zakresie sportu, ale obowiązek prowadzenia zajęć rozwijających sprawność 
fi zyczną dzieci. Przepisy te wejdą w życie w roku szkolnym rozpoczynającym się w 2011 r., aby szkoły 
mogły dostosować się do nowych regulacji. 

Sejm, odrzucając propozycję Senatu, aby rejestr statków używanych wyłącznie do uprawiania spor-
tu lub rekreacji prowadzili także starostowie, nie podzielił opinii Izby, że takie rozwiązanie ułatwiłoby wła-
ścicielom jachtów dostęp do organu rejestrowego i przyczyniło się do upowszechnienia wymogu rejestracji 
statków, a tym samym poprawy bezpieczeństwa żeglugi.

Senator Antoni Piechniczek, sprawoz-
dawca Komisji Nauki, Edukacji i Sportu 
w sprawie ustawy o sporcie.
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Sprawy obywatelskie

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych 
oraz niektórych innych ustaw

Zmiany przyjęte w nowelizacji z 29 X 2010 r. wejdą w życie 7 III 2011 r. Wprowadzają m.in.: rozwią-
zania umożliwiające odwołanie przez osobę, której dane osobowe podlegają przetwarzaniu, zgody na ich 
przetwarzanie. Uzupełniają też katalog obowiązków generalnego inspektora ochrony danych osobowych 
o zadanie polegające na zapewnieniu wykonania obowiązków o charakterze niepieniężnym, wynikających 
z decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących wykonania przepisów o ochronie danych osobowych 
poprzez stosowanie środków egzekucyjnych, przewidzianych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji. Ustawa umożliwia tworzenie zamiejscowych jednostek Biura Generalnego Inspekto-
ra Ochrony Danych Osobowych, precyzuje też zasady przeprowadzania kontroli administratora danych 
osobowych, wskazując, że przeprowadza się je po okazaniu imiennego upoważnienia wraz z legitymacją 
służbową inspektora. 

Ustawa przyznaje generalnemu inspektorowi ochrony danych osobowych możliwość kierowania do 
określonych podmiotów wystąpień zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony danych osobowych, 
a także uprawnienie do występowania do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodaw-
czej albo wydanie bądź zmianę aktów prawnych w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych. Nakłada 
jednocześnie na taki organ obowiązek ustosunkowania się do wystąpienia lub wniosku w terminie 30 dni od 
dnia jego otrzymania. Ustawa uchyla też przepisy wskazujące dodatkowe warunki udostępniania danych osobo-
wych w celach innych niż włączenie do zbioru danych. Nowelizacja nakłada również na administratora danych 
osobowych obowiązek zgłoszenia generalnemu inspektorowi ochrony danych osobowych, przed dokonaniem 
zmiany w zbiorze danych, rozszerzenia zakresu przetwarzanych danych osobowych o tzw. dane wrażliwe. To 
wyjątek od zasady zgłaszania zmian w zbiorze danych w terminie 30 dni od dnia ich dokonania.

Ustawa dodaje ponadto przepis karny penalizujący czyn polegający na udaremnianiu lub utrudnianiu 
wykonania czynności kontrolnej inspektorowi kontrolującemu administratora danych osobowych. Przewi-

duje za ten czyn grzywnę, karę ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do 2 lat. Wskazuje, że obowiązki 
z zakresu ochrony danych osobowych, nakładane w drodze 
decyzji administracyjnej generalnego inspektora ochrony 
danych osobowych, podlegają egzekucji administracyjnej. 
Jednocześnie nowelizacja włącza generalnego inspektora 
do katalogu podmiotów działających – w wypadkach okre-
ślonych szczególnymi przepisami – jako organ egzekucyjny 
w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o cha-
rakterze niepieniężnym.

Ustawa przewiduje też, że zgromadzone w Krajo-
wym Rejestrze Karnym dane osobowe udostępnione do 
badań naukowych i celów statystycznych można wykorzy-
stywać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Uregulowano 
również sprawę tego, w jakich sytuacjach administrator da-
nych osobowych odmawia ich udostępnienia.

Senat na 63. posiedzeniu wprowadził do ustawy 
6 poprawek o charakterze doprecyzowującym i legislacyj-
nym. Sejm odrzucił tylko jedną z nich.

Sprawozdawca Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji sena-
tor Stanisław Piotrowicz.
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Ustawa o narodowym spisie powszechnym 
ludności i mieszkań w 2011 r.

Spis powszechny ludności i mieszkań zostanie przeprowadzony w 2011 r. na podstawie ustawy 
uchwalonej 4 III 2010 r. Konieczność przeprowadzenia spisu wynika z międzynarodowych zobowiązań 
Polski wobec ONZ i Unii Europejskiej.

Cały spis ma kosztować około 500 mln zł. Jest ogromnym przedsięwzięciem logistycznym, musi 
obejmować aktualizację i porządkowanie rejestrów. Trzeba też zadbać o zachowanie poufności danych, 
ochronę danych osobowych, zarządzanie danymi, zatrudnienie rachmistrzów, a także o promocję całego 
spisu i o szybką publikację wyników.

Izba podczas 50. posiedzenia przyjęła bez poprawek tę ustawę, która weszła w życie 3 IV 2010 r.

Ustawa o dowodach osobistych 
Ustawa, uchwalona 6 VIII 2010 r., dostosowuje polskie dokumenty tożsamości do ogólnoeuropej-

skiego systemu identyfi kacji osób fi zycznych. Nowy dowód osobisty, wydawany od 1 VII 2011 r., będzie 
miał formę karty identyfi kacyjnej o wymiarach 54 x 85 mm i dwie warstwy – grafi czną i elektroniczną. 
W pierwszej znajdą się wizerunek posiadacza dokumentu i jego następujące dane: nazwisko, imiona, na-
zwisko rodowe, imiona rodziców, miejsce urodzenia, płeć, numer PESEL, obywatelstwo. Nie będą tam 
zamieszczane dane biometryczne i rysopis. Druga będzie składać się z 3 rodzajów certyfi katów: certyfi katu 
dowodu osobistego, służącego do potwierdzenia autentyczności dowodu osobistego (do obowiązkowej ak-
tywacji, wyznaczy bowiem początek jego ważności); certyfi katu podpisu osobistego, służącego do uwie-
rzytelnienia obywatela w systemach teleinformatycznych oraz zapewnienia, że dokumenty elektroniczne 
zostały sporządzone przez posiadacza dowodu (aktywacja nieobowiązkowa, na wniosek posiadacza dowo-
du); certyfi katu ograniczonej identyfi kacji – nie będzie identyfi kował żadnej konkretnej osoby, a jedynie 
potwierdzał, że podpis został świadomie złożony przez posiadacza dowodu osobistego. W dowodzie mogą 
być też zamieszczone, na wniosek i koszt posiadacza, dane służące do składania bezpiecznego podpisu 
elektronicznego weryfi kowanego za pomocą kwalifi kowanego certyfi katu. Zarezerwowano również prze-
strzeń na kartę ubezpieczenia zdrowotnego.

Nowy dowód ma być wydawany w ciągu 30 dni na wniosek danej osoby, złożony – nie tylko w for-
mie pisemnej, ale także elektronicznej – w dowolnej gminie. Novum stanowi to „odmiejscowienie” skła-
dania wniosków. Nowe dowody osobiste będą wydawane bezpłatnie. Prowadzenie rejestru dowodów oso-
bistych i odpowiedzialność za niego spocznie na ministrze spraw wewnętrznych. Dokumenty wydawane 
dzieciom powyżej 5. roku życia będą ważne 10 lat, a dowody młodszych – 5 lat. Ustawa przewiduje, że 
dowody wydane przed 1 VII 2011 r. będą ważne do czasu wygaśnięcia ich ważności. Nowy dowód osobisty 
będzie potwierdzał tożsamość i obywatelstwo polskie na terenie Polski i m.in. państw strefy Schengen. 

Izba podczas 61. posiedzenia uchwaliła 16 zmian, głównie o charakterze legislacyjnym i doprecyzo-
wującym. Sejm przyjął m.in. propozycję Senatu, aby przesunąć termin wejścia w życie ustawy z 1 I 2011 r. na 
1 VII 2011 r. Odrzucił zaś zmianę, zgodnie z którą, na wniosek osoby ubiegającej się o nowy dowód osobisty 
jego warstwa grafi czna zawierałaby dane dotyczące grupy krwi właściciela. 

Senator Piotr Wach, sprawozdawca Komisji 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
w sprawie ustawy o dowodach osobistych.
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Ustawa o ewidencji ludności 
24 IX 2010 r. parlament przyjął ustawę, zakładającą zniesienie obowiązku meldunkowego od 

1 I 2014 r. Uregulowano w niej również zasady i sposób prowadzenia ewidencji ludności w Polsce, zakres 
i zasady rejestracji danych gromadzonych w rejestrze PESEL, zasady i tryb nadawania numeru PESEL. 

Ustawa znosi obowiązek meldunkowy w wypadku pobytów czasowych do 3 miesięcy, wyjątkiem 
są cudzoziemcy, którzy muszą się zameldować na każdy pobyt trwający powyżej 14 dni, jeżeli pochodzą 
z krajów innych niż państwa członkowskie UE, EFTA i Szwajcarii. Zrezygnowano także z obowiązku 
wymeldowywania się z dotychczasowego miejsca pobytu w wypadku zameldowania w nowym miejscu.

Ustawa przewiduje, że od 1 I 2014 r. zmieni się też zakres danych gromadzonych w rejestrze PESEL. 
Nie będzie on zawierał informacji dotyczących adresów, kraju zamieszkania i danych dotyczących wjaz-
du na teren Polski ani wyjazdu poza jej granice. Zgodnie z zamierzeniem rządu, rejestr PESEL stanie się 
podstawowym, centralnym zbiorem danych identyfi kujących tożsamość i status administracyjnoprawny 
Polaków, zlikwidowane zostaną rejestry mieszkańców i rejestry zamieszkania cudzoziemców. 

Izba podczas 62. posiedzenia wprowadziła do ustawy 20 poprawek, z których Sejm odrzucił 2, 
w tym doprecyzowującą, że powrót do kraju należy zgłosić w ciągu 30 dni od dnia powrotu z miejsca 
pobytu czasowego. Posłowie zaakceptowali m.in. zmianę daty wejścia w życie ustawy z 1 I 2011 na 1 VIII 
2011 r., a także poprawkę uzupełniającą ustawę o przepisy dotyczące obowiązku meldunkowego żołnierzy 
czynnej służby wojskowej. Brak takiej regulacji oznaczałby, że byliby oni zobowiązani do dopełnienia obo-
wiązku meldunkowego w urzędach gmin. W opinii Izby, takie rozwiązanie nie zapewniłoby m.in. niejaw-
ności niektórych działań, miejsca przebywania i wykonywania obowiązków służbowych przez żołnierzy.

Ustawa o zmianie ustawy o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
oraz niektórych innych ustaw

Nowela miała na celu uporządkowanie i doprecyzowanie przepisów, usunięcie rozwiązań, które nie 
sprawdziły się w ciągu 4 lat jej funkcjonowania (m.in. likwidacja Krajowej Ewidencji Systemów Teleinforma-
tycznych i Rejestrów Publicznych), oraz wprowadzenie nowych rozwiązań umożliwiających rozszerzenie do-
stępu do usług oferowanych przez podmioty publiczne. W nowelizacji przyjęto zasadę, że informatyzacja nie 
powinna polegać głównie na zmianach wewnątrz podmiotów publicznych, ale na udostępnieniu obywatelom 
i przedsiębiorcom usług realizujących zadania publiczne. Dlatego też szczególny nacisk położono na wpro-
wadzenie nowych rozwiązań: elektronicznej platformy usług administracji publicznej, (e-PUAP), centralnego 
repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych, profi lu zaufanego e-PUAP. Ustawa wprowadziła moż-
liwość łączności on-line między urzędami a rejestrami. Ponadto nowelizacja rozszerza zakres podmiotowy 
ustawy m.in. na sądy, organy kontroli i uczelnie publiczne. 

Ustawa dała też możliwość wyboru sposobu załatwienia sprawy. Można to zrobić albo dzięki osobi-
stemu stawiennictwu w urzędzie, albo z wykorzystaniem własnego komputera i Internetu. Dokonano rów-
nież zmian w procedurze administracyjnej i ordynacji podatkowej, w szczególności poprzez umożliwienie 
organom załatwienia sprawy nie tylko za pomocą dokumentu w postaci papierowej, ale także dokumentu 
doręczonego środkami komunikacji elektronicznej. Nastąpi zrównanie obu form w sensie prawnym. Ponadto 
ustawa umożliwiła stronie postępowania administracyjnego i postępowania podatkowego dostęp on-line do 
dokumentów elektronicznych w danej sprawie. W nowelizacji stworzono również jedną instytucję kancela-
ryjną dla wszystkich rodzajów postępowań, zarówno w organach państwowych i państwowych jednostkach 
organizacyjnych, jak i w innych samorządowych jednostkach organizacyjnych.

W prawie o ruchu drogowym wprowadzono zmianę, umożliwiającą osobie zainteresowanej naby-
ciem samochodu weryfi kację danych w dokumentach takich jak dowód rejestracyjny czy pozwolenie cza-
sowe z danymi zgromadzonymi w centralnej ewidencji pojazdów. Zaproponowane zapisy mają na celu 
ochronę kupujących przed ryzykiem nabycia pojazdu pochodzącego z kradzieży.

Senat rozpatrzył tę ustawę podczas swojego 48. posiedzenia i wprowadził do niej 22 poprawki. 
Najważniejsza z nich przedłużyła okres oczekiwania na potwierdzenie otrzymania pisma na podstawie 
przepisów ordynacji podatkowej z 2 do 7 dni. Izba uznała 2-dniowy termin za zbyt krótki, uniemożli-
wiający prawidłowe korzystanie z możliwości doręczania pism w formie elektronicznej. Sejm podzielił tę 
argumentację i przyjął poprawkę. 

Nowe przepisy obowiązują od 17 VI 2010 r.

kronika senatu '10.indb   104 2011-07-18   09:34:00



105

PRACE LEGISLACYJNE SENATU RP

Komornicy sądowi

Ustawa o zmianie ustawy 
o komornikach sądowych i egzekucji

Nowelizacja, która weszła w życie 17 VI 2010 r., odnosiła się do zastępców komorników sądowych, 
postępowania dyscyplinarnego, trybu powoływania nowych komorników sądowych, ewentualnego zawie-
szenia komornika w czynnościach i do zasad pobierania opłaty stosunkowej w zakresie jej wysokości. 
Nowa regulacja przewidywała m.in. możliwość składania przez dłużników wniosków o obniżenie wyso-
kości pobieranych przez komornika opłat za egzekucję. Wnioski takie rozpatrywałby sąd, który mógłby 
obniżyć wysokość opłat. Uregulowano też m.in. sprawy postępowań dyscyplinarnych wobec komorników 
sądowych, asesorów i aplikantów komorniczych, co dotychczas częściowo rozstrzygano tylko na mocy roz-
porządzenia ministra. Do rozpatrywania postępowań dyscyplinarnych ustanowiono 22-osobową komisję, 
powoływaną na 4-letnią kadencję przez Krajową Radę Komorniczą. 

Senat na 48. posiedzeniu odrzucił wniosek senatora Stanisława Gorczycy o przyjęcie ustawy bez 
poprawek, zaakceptował natomiast 2 zmiany – 1 o charakterze redakcyjnym i 1 zmieniającą mechanizm 
opłat. Sejm na 60. posiedzeniu przyjął tylko poprawkę redakcyjną. 

Senator Stanisław Gorczyca proponował 
przyjęcie bez poprawek nowelizacji ustawy 
o komornikach i sądowych i egzekucji.
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Służba Więzienna

Ustawa o Służbie Więziennej
Ustawa, obowiązująca od 13 VIII 2010 r., określiła m.in. katalog środków przymusu bezpo-

średniego, które strażnicy mogą zastosować zarówno wobec osadzonych, jak i osób przychodzących 
do nich na widzenie. Do użycia dopuszczono elektryczne paralizatory i specjalne blokady na kolano, 
zakładane skazanemu, wobec odwiedzających zakłócających porządek na terenie więzienia – stosowa-
nie: siły fi zycznej, kajdanek lub prowadnic, siatki obezwładniającej, chemicznych środków obezwład-
niających, urządzeń oślepiających, paralizatorów, pałek służbowych i pocisków niepenetracyjnych 
z broni gładkolufowej. 

Zlikwidowano sądy dyscyplinarne Służby Więziennej, a do wymierzania odpowiedzialności 
służbowej upoważniono dyrektorów jednostek. Uznano bowiem, że skoro sądów takich nie ma w woj-
sku, policji ani Straży Granicznej, nie będzie ich także w Służbie Więziennej. Wprowadzono ograni-
czenia dla funkcjonariuszy i pracowników SW, dotyczące podejmowania przez nich działań mogących 
podważyć ich autorytet urzędowy, wykorzystujących służbowe informacje do celów pozasłużbowych, 
a także zakaz utrzymywania przez funkcjonariuszy jakichkolwiek pozasłużbowych kontaktów z oso-
bami pozbawionymi wolności i obowiązek utrzymania w tajemnicy informacji o osadzonych. W usta-
wie przewidziano także, że kandydat do pracy w SW musi się poddać m.in. procedurze sprawdzającej 
(przesłanka dawania rękojmi zachowania tajemnicy) i otrzymać poświadczenie bezpieczeństwa na 
mocy ustawy o ochronie tajemnicy. 

Na podstawie nowelizacji wprowadzono przesłanki do zawieszenia funkcjonariusza w czynnościach 
służbowych albo jego uprawnienia w zakresie wysokości uposażenia otrzymywanego w okresie zawiesze-
nia takie jak w wypadku innych służb mundurowych. Chodzi o doprecyzowanie przepisów określających 
zasady zawieszenia w czynnościach funkcjonariuszy Służby Więziennej w razie ich aresztowania. Za-
strzeżono, że zawieszenie powinno trwać przez cały okres aresztu, obligatoryjne w wypadku przestępstw 
umyślnych, a fakultatywne – przestępstw nieumyślnych i naruszenia przepisów dyscyplinarnych. 

Ustawa określiła także zasady ustalania zdolności fi zycznej i psychicznej do służby funkcjonariuszy 
oraz ustalania ich predyspozycji do zajmowania określonych stanowisk służbowych, zadania jednostek 
służby medycyny pracy Służby Więziennej, kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną warunków 
pełnienia służby, odszkodowań należnych funkcjonariuszom, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu lub 
ponieśli szkodę w mieniu na skutek wypadku w związku z pełnieniem służby. W nowych przepisach za-
warto też szczegółowe uregulowania dotyczące czasu służby funkcjonariuszy: określenie, jaki czas uważa 
się za okres pełnienia służby, normy go określające, rozkład czasu służby, prawo funkcjonariusza do czasu 
wolnego od służby oraz ekwiwalentu pieniężnego za pełnienie służby ponad ustawowy wymiar, czyli za 
nadgodziny.

Uregulowano również obowiązki i prawa funkcjonariuszy, w szczególności uprawnienia do podejmo-
wania zajęć zarobkowych poza służbą, obowiązek składania oświadczeń majątkowych, zakaz członkostwa 
w partiach politycznych, kwestie związane z nabyciem prawa do emerytury. Wskazano też wyróżnienia, 
jakie można przyznać funkcjonariuszowi wzorowo wykonującemu swoje obowiązki.

Nowe przepisy wypełniły ponadto lukę prawną w zakresie gromadzenia, przetwarzania informacji 
i danych osobowych o aresztowanych i skazanych, w tym także czekających na odbycie kary, oraz zasad 
i trybu udzielania przez Służbę Więzienną informacji o osobach obecnie lub w przeszłości pozbawionych 
wolności. Na mocy ustawy SW może przetwarzać informacje i dane osobowe także bez zgody i wiedzy 
osób ich dotyczących.

Podczas 50. posiedzenia Senat uchwalił 36 poprawek do ustawy. Do zadań Służby Więziennej 
dodał prowadzenie działań resocjalizacyjnych i obowiązek humanitarnego traktowania osób pozba-
wionych wolności. Uznał bowiem, że zadania te należy wyróżnić ze względu na postanowienia Euro-
pejskich Reguł Więziennych i ich realizację w Polsce. Aby uelastycznić formy funkcjonowania jed-
nostek organizacyjnych Służby Więziennej, przyjęto poprawki dostosowujące przepisy do rozwiązań 
przyjętych w ustawie o fi nansach publicznych i umożliwiające funkcjonowanie tych jednostek jako 
instytucji gospodarki budżetowej. 

Ponieważ funkcjonariuszom Służby Więziennej umożliwiono stosowanie m.in. urządzeń po-
wodujących blokadę stawu kolanowego, Izba uzupełniła o ten środek przepis wymieniający wszystkie 
dopuszczalne środki przymusu. Senat doprecyzował też, jakie środki przymusu można stosować dla 
zapobiegania nawoływaniu do buntu. Senatorowie określili również rodzaj ochrony przysługującej 
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pracownikowi w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków w stałym i bezpośrednim kon-
takcie z pozbawionymi wolności. Izba uściśliła i ujednoliciła przepisy w określonych wypadkach przy-
znające pracownikom Służby Więziennej szczególne uprawnienia, np. prawo do otrzymania zwrotu 
kosztów obrony, poniesionych w związku z zakończonym postępowaniem karnym. Przyjęto też zmia-
ny ujednolicające okres oczekiwania na wyższy stopień w korpusie podofi cerskim wzorem innych 
służb mundurowych, a także przyznające odpowiednio podwyższone dodatki za wysługę lat dla funk-
cjonariuszy z 25-letnim i 30-letnim stażem służby. Senatorowie usunęli przepis, pozwalający prze-
nieść funkcjonariusza na niższe stanowisko służbowe w wypadku stwierdzenia w opinii służbowej 
nieprzydatności na zajmowanym stanowisku. Uznali również, że utrata kwalifi kacji wymaganych na 
zajmowanym stanowisku, wzorem innych służb, powinna stanowić podstawę przeniesienia funkcjona-
riusza na inne stanowisko służbowe. Uchwalono także zmianę, nakazującą stosowanie odpowiednich 
przepisów kodeksu pracy w  wypadkach mobbingu. Do katalogu przewinień dyscyplinarnych senato-
rowie dodali zachowanie funkcjonariusza, polegające na niehumanitarnym traktowaniu osób pozba-
wionych wolności, uwłaczającym ich godności. Pozostałe poprawki Izby miały charakter redakcyjny 
i porządkowy.

Sejm na 64. posiedzeniu poparł wszystkie zmiany wprowadzone przez Senat. 
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Kodyfikacja prawa 
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny, 
ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy 
– Prawo ochrony środowiska

Senat na 48. posiedzeniu wprowadził 4 poprawki do ustawy, mającej na celu zaostrzenie odpo-
wiedzialności karnej osób popełniających przestępstwa komunikacyjne w stanie nietrzeźwości lub pod 
wpływem środków odurzających. Zmiany przewidują kary od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności 
w wypadku, gdy kierujący pojazdem w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środka odurzającego był 
wcześniej skazany za jazdę po pijanemu. Kary takie mogą być orzekane także wtedy, gdy kierujący pojaz-
dem złamał orzeczony czasowy zakaz. 

Nowelizacja przewiduje też m.in., że nietrzeźwy kierowca, skazany prawomocnie za wypadek, któ-
rego skutkiem była czyjaś śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu, zostanie na zawsze pozbawiony prawa 
jazdy. Od zastosowania przepisu sąd będzie mógł odstąpić jedynie w „wyjątkowych wypadkach” uzasad-
nionych „szczególnymi okolicznościami”. 

Na postawie wprowadzonych przepisów zostanie także utworzony państwowy fundusz celowy 
– undusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, pozostający w dyspozycji ministra 
sprawiedliwości. Środki funduszu przede wszystkim będą pochodzić z potrąceń wynagrodzenia za pracę 
skazanych odbywających karę pozbawienia wolności oraz z nawiązek i świadczeń pieniężnych orzekanych 
przez sądy wobec sprawców przestępstw. Środki nowo utworzonego funduszu mają być przeznaczane na 
udzielanie pomocy (medyczna, psychologiczna, rehabilitacyjna, prawna, materialna) ofi arom przestępstw 
i ich rodzinom oraz na pomoc postpenitencjarną dla osób pozbawionych wolności zwalnianych z zakładów 
karnych lub aresztów śledczych i ich rodzin. Środki funduszu zasilą również systemy pomocy wskazanym 
osobom (działania edukacyjne i szkoleniowe, organizacja badań naukowych i innych przedsięwzięć służą-
cych poprawie sytuacji osób pokrzywdzonych oraz tych, które odbyły karę pozbawienia wolności). Zada-
nia te mają realizować stowarzyszenia, fundacje, organizacje i instytucje, wyłonione w trybie otwartego 
konkursu ofert.

Trzy senackie poprawki miały charakter legislacyjno-redakcyjny, czwarta natomiast – meryto-
ryczny, naprawiała błąd legislacyjny popełniony w Sejmie. Sejmowy przepis stanowił, że minister spra-
wiedliwości może zlecić kontrolę prawdziwości danych zawartych w sprawozdaniach instytucji, sto-
warzyszeń, fundacji i organizacji społecznych, dotyczących wykorzystania środków z orzeczonych na 
ich rzecz nawiązek lub świadczeń pieniężnych za okres nierozliczony. Sprawozdania te powinny być 
przekazane ministrowi w ciągu 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Tymczasem poddaje ona ocenie 
ministra wydatkowanie przez te podmioty środków pochodzących z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym 
oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Senat stwierdził sprzeczność pomiędzy tymi zapisami, ponieważ spra-
wozdania dotyczyć mają środków pochodzących z orzeczonych nawiązek lub świadczeń pieniężnych, 
a nie z funduszu. 

Wszystkie senackie zmiany zostały poparte przez Sejm na 60. posiedzeniu. Nowelizacja wejdzie 
w życie 1 VII 2011 r., część przepisów obowiązuje od 1 VII 2010 r.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny 
oraz ustawy o Policji

Nowelizację, która wejdzie w życie 22 III 2011 r., uchwalono w następstwie wydania przez Trybunał 
Konstytucyjny wyroku, dotyczącego przepisu określającego kwalifi kowane typy zbrodni zabójstwa. Try-
bunał orzekł, że dokonując zmiany kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego i kodeksu karnego 
wykonawczego, nie dochowano trybu wymaganego w odniesieniu do nowelizacji kodeksu karnego. Try-
bunał stwierdził więc nieważność art. 148 §2 k.k., który mówił o zbrodni zabójstwa oraz o sankcjach za 
kwalifi kowane zbrodnie zabójstwa.

Nowelizacja na nowo wprowadziła §2 do art. 148 kodeksu karnego z jedną zmianą. Przywracając 
do systemu prawa karnego typy kwalifi kowane zabójstwa, zrezygnowano z ponownego wprowadzenia 
do systematyki §2 art. 148 k.k. kwalifi kowanej zbrodni zabójstwa z użyciem broni palnej. Jednocześnie 
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poszerzono zakres dyskrecjonalny władzy sądowej. W poprzednim brzmieniu przepis ten przewidywał, 
że kto zabija człowieka ze szczególnym okrucieństwem, w związku z wzięciem zakładnika, zgwałceniem 
albo rozbojem, w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, z użyciem materiałów wybu-
chowych, podlega karze 25 lat więzienia albo dożywotniego pozbawienia wolności. W nowelizacji dodano 
jeszcze karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 12 lat. Oznacza to, że władza sędziego w zakresie 
karania za te kwalifi kowane zabójstwa będzie bazowała na osobistej ocenie indywidualnych wypadków.

Przy okazji tej nowelizacji odniesiono się też do problemu ochrony funkcjonariuszy publicz-
nych lub osób stających w obronie mienia lub innych osób, a nie są funkcjonariuszami publicznymi. 
Dla większej ochrony funkcjonariuszy publicznych wprowadzono przepis, stanowiący: „Z ochrony 
prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych podczas lub w związku z pełnieniem obo-
wiązków służbowych funkcjonariusz publiczny korzysta również wtedy, jeżeli bezprawny zamach 
na jego osobę został podjęty z powodu wykonywanego przez niego zawodu lub zajmowanego stano-
wiska”. Takiej samej karze, jak ta określona w §2 art. 148, podlega sprawca zabójstwa funkcjonariu-
sza publicznego, popełnionego podczas pełnienia przez niego obowiązków służbowych, związanych 
z ochroną bezpieczeństwa ludzi albo ochroną bezpieczeństwa lub porządku publicznego, i w związku 
z pełnieniem tych obowiązków. 

Senatorowie na 64. posiedzeniu wprowadzili do ustawy 1 poprawkę, zgodnie z którą do zakwalifi -
kowania czynu jako zbrodni zabójstwa funkcjonariusza publicznego wystarczy, by czyn sprawcy pozosta-
wał bądź w czasie, bądź w związku z pełnieniem przez funkcjonariusza obowiązków służbowych. Sejm 
zaakceptował senacką zmianę na swoim 78. posiedzeniu. 

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny

Senat na 67. posiedzeniu przyjął bez poprawek nowelizację kodeksu karnego, uchwaloną przez Sejm 
z inicjatywy Senatu. Stanowiła ona realizację postanowienia sygnalizacyjnego Trybunału Konstytucyjnego 
z 5 V 2009 r., który stwierdził, że przepisy art. 42 §1 i 2 kodeksu karnego powodują orzekanie surowszych 
środków karnych wobec nietrzeźwych kierowców pojazdów niemechanicznych niż nietrzeźwych kierow-
ców pojazdów mechanicznych. Wobec nietrzeźwych rowerzystów oprócz kary stosowano dwa środki karne 
– obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych i fakultatywny zakaz jazdy rowerem.

Konsekwencję nowelizacji stanowi możliwość orzeczenia środka karnego w postaci zakazu prowa-
dzenia pojazdów określonego rodzaju, np. roweru, lub orzeczenia zakazu prowadzenia wszelkich pojaz-
dów, np. mechanicznych i niemechanicznych. Decyzja o tym, jaki zakres zakazu zostanie wybrany przez 
sąd, będzie uzależniona od stopnia winy sprawcy i społecznej szkodliwości czynu.

Data wejścia nowelizacji w życie to 25 II 2011.

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie 
imprez masowych oraz ustawy – Kodeks karny

Najważniejsze zmiany wprowadzone 22 VII 2010 r. w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych 
polegały na: skróceniu z roku do 60 dni okresu przechowywania zapisu z monitoringu imprezy masowej, 
jeżeli materiał nie jest potrzebny jako dowód w postępowaniu karnym; upoważnieniu Rady Ministrów 
do określenia w rozporządzeniu wymagań w zakresie wyszkolenia i wyposażenia kierownika do spraw 
bezpieczeństwa, służb porządkowych i informacyjnych, a także uregulowania sposobu kontroli uprawnień 
do uczestniczenia w imprezie masowej, legitymowania osób, przeglądania bagaży i odzieży, usunięcia 
osoby z imprezy masowej oraz sposobu dokumentowania podjętych czynności.

Najważniejszą zmianą w kodeksie karnym było wprowadzenie sankcji za nieprzestrzeganie tzw. za-
kazu stadionowego (2–6 lat), który może być łączony z obowiązkiem stawiania się na policji w czasie trwa-
nia imprezy masowej na tym stadionie. Za nieprzestrzeganie tego zakazu grozi kara grzywny, ograniczenia 
wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat. Karane będą także przestępstwa i wykroczenia popełniane 
podczas trwania meczów. Za wdarcie się na teren rozgrywek grozi grzywna, ograniczenie wolności bądź 
kara więzienia do 3 lat. Rzucanie przedmiotów stanowiących zagrożenie, naruszenie nietykalności członka 
służby porządkowej będzie karane grzywną, ograniczeniem wolności, karą więzienia do 2 lat. Wnoszenie 
materiałów pirotechnicznych i niebezpiecznych przedmiotów – grzywną, ograniczeniem wolności, wię-
zieniem od 3 miesięcy do 5 lat. Kara grzywny, ograniczenia wolności lub więzienia od 3 miesięcy do 5 lat 
może grozić osobie, która zakryje twarz w celu uniemożliwienia rozpoznania. 
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Najważniejsza zmiana przyjęta przez Senat na 59. posiedzeniu, ale odrzucona przez Sejm, polega-
ła na obniżeniu wysokości kary zagrożenia pozbawienia wolności za niestosowanie się do orzeczonego 
przez sąd zakazu wstępu na imprezę masową. Sejm ustalił wysokość tej kary na 2 lata, a Senat – na rok. 
Izba uznała, że środek karny zakazu wstępu na imprezę masową dotyczyć może nie tylko masowych im-
prez sportowych, ale też każdej innej imprezy masowej. Powinna zatem istnieć odpowiednia proporcja 
pomiędzy ciężarem naruszenia a grożącą za nie karą. Naruszenie orzeczonego środka poprzez obecność na 
imprezie masowej lub obowiązku osobistego stawiennictwa w określonym miejscu poprzez niestawienie 
się, nie połączone z innym niepoprawnym zachowaniem się skazanego (obwinionego), nie uzasadnia nad-
miernej, zdaniem Izby, surowości ustawodawcy.

Sejm przyjął natomiast poprawkę Senatu wskazującą, że podmiotem zobowiązanym do przecho-
wywania i niszczenia materiałów zgromadzonych podczas utrwalania przebiegu imprezy masowej jest jej 
organizator. 

Zmienione przepisy obowiązują od 4 IX 2010 r.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 
administracyjnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi

Podczas 66. posiedzenia Senat rozpatrzył nowelizację, mającą na celu usprawnienie postępowania 
administracyjnego poprzez: eliminację ograniczeń, stworzenie możliwości skarżenia nie tylko samej bez-
czynności organu administracji publicznej, ale również prowadzenia przez niego postępowania w sposób 
przewlekły, nieuzasadnienie długotrwały, przy jednoczesnym zmotywowaniu stron postępowania do bardziej 
czynnego udziału. Ustawa wyeliminowała luki prawne w k.p.a. dzięki rezygnacji z niesprawdzających się 
w praktyce konstrukcji prawnych, podkreśleniu większej aktywności stron postępowania, doprecyzowaniu 
przepisów w zakresie określenia trybu i formy czynności procesowych, uwzględnieniu orzecznictwa Trybu-
nału Konstytucyjnego, dotyczącego wyłączenia pracowników organów administracji, wprowadzeniu insty-
tucji pełnomocnika do doręczeń i zasady, że dokonuje się ich tylko jednemu pełnomocnikowi, rozstrzygnięciu 
o formie postanowienia dla odmowy wszczęcia postępowania, a także ograniczeniu prawa do zaskarżania 
niektórych postanowień. Nowelizacja rozszerzyła również prawo do wglądu w akta sprawy administracyjnej, 
umożliwiła niezawiadamianie skarżącego o sposobie załatwienia skargi, jeżeli jest ona tożsama treściowo ze 
skargą wcześniej uznaną za bezzasadną. Na mocy nowelizacji wprowadzono też skargę na przewlekłe prowa-
dzenie postępowania.

Do ustawy, która wejdzie w życie 11 IV 2011 r., senatorowie uchwalili 12 poprawek, a Sejm na 79. 
posiedzeniu przyjął je wszystkie. Wprowadzili m.in. możliwość sporządzania i uwierzytelniania kopii akt 
sprawy. Uwzględnili wydanie postanowienia o odmowie uzupełnienia decyzji podczas obliczania terminu 
na wniesienie odwołania, poprawili sposób nowelizowania przepisów. Senat zniósł ponadto wymóg infor-
mowania organu, od którego stanowiska zależy wydanie decyzji, o zawieszeniu i podjęciu postępowania. 
Senatorowie poprawili też sposób wprowadzania zmian w przepisach ustawy, uchwalając poprawki dopre-
cyzowujące i porządkujące.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń
Nowelizacja, która weszła w życie 20 IX 2010 r., zmieniła przepis dotyczący ochrony trawników lub 

zieleńców. Obecnie za deptanie trawnika lub zieleńca można otrzymać karę grzywny do 1 tys. zł lub karę 
nagany. Zgodnie z nowelą, trawniki i zieleńce podlegają ochronie w miejscach innych niż wyznaczone do 
celów rekreacji przez właściwe organy gminy. 

Senat na 59. posiedzeniu wprowadził do nowelizacji 1 poprawkę, na podstawie której o tym, 
do jakich celów będzie wykorzystywany trawnik lub zieleniec, ma decydować zarządca danego tere-
nu, a nie organy gminy. Senatorowie uznali, że teren przeznaczony do użytku publicznego może być 
własnością zarówno gminy, jak i Skarbu Państwa, czy też prywatną (np. trawniki i zieleńce znajdujące 
się na terenach należących do spółdzielni mieszkaniowych). Wyłączenie spod zakresu penalizacji dep-
tania trawników i zieleńców w miejscach wyznaczonych dla celów rekreacji przez właściwe organy 
gminy sprawi, że  wykroczeniem pozostanie każde deptanie trawnika lub zieleńca na terenach prze-
znaczonych do użytku publicznego, innych niż tereny gminne. Posłowie na 71. posiedzeniu poparli 
senacką zmianę. 
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Ustawa o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych 
oraz ustawy o systemie oceny zgodności

Podczas 54. posiedzenia senatorowie wprowadzili 5 poprawek do nowelizacji, podyktowanej ko-
niecznością stosowania przepisów w praktyce oraz koniecznością dostosowania ich do wymogów rozpo-
rządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 764/2008, ustanawiającego procedury dotyczące sto-
sowania niektórych krajowych przepisów technicznych do produktów wprowadzanych legalnie do obrotu 
w innym państwie członkowskim i uchylającego decyzję nr 3052/92/WE i rozporządzenia Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady (WE) nr 765/2008, ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku 
odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu. 

Nowelizacja zmieniła przede wszystkim zasady i procedury kontroli wyrobów budowlanych. Zgod-
nie z nią, podmioty prowadzące taką kontrolę będą miały prawo wstępu na teren obiektów i do pomiesz-
czeń, w których znajdują się wyroby budowlane oraz dokumenty objęte kontrolą. W razie podejrzenia, 
że wyrób nie spełnia wymagań, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego będzie mógł zabezpieczyć 
wyrób albo jego określoną partię. Doprecyzowano też przepisy karne zawarte w ustawie o wyrobach bu-
dowlanych, zapewniono ich spójność z przepisami karnymi w ustawie o systemie oceny zgodności.

Na podstawie poprawki uchwalonej przez Senat wprowadzono uprawnienie dla wojewódzkiego in-
spektora nadzoru budowlanego do wezwania inspektora powiatowego do przeprowadzenia kontroli wska-
zanej budowy lub robót budowlanych w zakresie stosowania określonych wyrobów budowlanych. Sena-
torowie doprecyzowali również, że organ nadzoru budowlanego lub upoważniona przez niego osoba ma 
prawo wstępu na teren budowy, jeżeli znajdują się na niej wyroby budowlane. Ponadto usunęli z ustawy 
przepis, na podstawie którego do kontroli wyrobu budowlanego na terenie budowy stosuje się odpowiednio 
wszystkie przepisy o kontroli takich wyrobów. Senat uprawnił organ nadzoru budowlanego do pobiera-
nia próbek wyrobu budowlanego z wyrobów budowlanych składowanych na terenie budowy prowadzonej 
w ramach działalności gospodarczej inwestora lub gdy obiekt budowlany wznosi się w celu wprowadzenia 
go do obrotu. Wyniki badań próbek mogą stanowić podstawę do wszczęcia kontroli u producenta, impor-
tera lub sprzedawcy wyrobów budowlanych. Ograniczenie kręgu podmiotów prowadzących budowę, na 
której dopuszczalne jest pobieranie próbek wyrobów budowlanych, służyło zachowaniu zasady propor-
cjonalności. Inna senacka poprawka polegała na upoważnieniu organu nadzoru budowlanego do wydania 
postanowienia w sprawie zabezpieczenia wyrobu budowlanego tylko wówczas, gdy dokumenty wskazują 
na to, że nie spełnia on wymagań określonych ustawą. Izba doprecyzowała również, iż organ nadzoru 
budowlanego może poddać zabezpieczony wyrób budowlany albo jego partię badaniom lub zlecić ich prze-
prowadzenie w niezbędnym zakresie na podstawie dokumentów i dowodów. Jeżeli jednak zgromadzone 
dowody i dokumenty wskazują, że niezgodne z ustawą są tylko niektóre cechy wyrobu, to na podstawie 
senackiej zmiany organ nadzoru budowlanego może odstąpić od przeprowadzenia kompleksowych badań 
wyrobu budowlanego. W założeniu senatorów, ogranicza to koszty nieuzasadnionych badań.

Wszystkie poprawki uchwalone przez Senat posłowie zaakceptowali podczas 67. posiedzenia. Usta-
wa weszła w życie 30 XII 2010 r.
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Sądownictwo

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów 
administracyjnych oraz ustawy – Prawo o postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi

Senat podczas 48. posiedzenia przyjął nowelizację z 4 poprawkami. Jej celem było wzmocnienie 
struktur sądownictwa administracyjnego poprzez stabilizację statusu sędziów pełniących funkcje kie-
rownicze. Projekt zakładał wprowadzenie 5-letniej kadencji prezesa i wiceprezesa sądu w wojewódzkich 
sądach administracyjnych i wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także wprowadzenie in-
stytucji skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego.

Pierwsza senacka zmiana dotyczyła braku ograniczenia powtórnego wyboru na 5-letnie kadencje 
prezesa i wiceprezesa sądu w wojewódzkim sądzie administracyjnym. Ponieważ prezesi i wiceprezesi są-
dów okręgowych i apelacyjnych nie mogą piastować swoich funkcji przez 2 kolejne kadencje, a prezesi i wi-
ceprezesi sądów rejonowych – przez 3, Senat uznał, że podobna regulacja powinna się znaleźć w sądow-
nictwie administracyjnym. Wprowadził zatem poprawkę, ograniczającą do 2 liczbę bezpośrednio po  sobie 
następujących kadencji prezesa i wiceprezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego

Izba zniosła również rygor pozostawienia sprawy bez rozpoznania albo odrzucenia pisma nienależy-
cie opłaconego przez profesjonalnego pełnomocnika. Senat uznał też, że sejmowy zapis o dopuszczalności 
skargi spowoduje zawężenie stosowania przepisu dotyczącego wyjątkowych wypadków dopuszczalności 
skargi, co prowadziłoby do nieuzasadnionej, odmiennej regulacji w stosunku do przepisów kodeksu postę-
powania cywilnego. Senatorowie doprecyzowali zatem ten przepis poprzez wyraźne stwierdzenie, że skar-
ga jest dopuszczalna, gdy strony nie skorzystały z przysługujących im środków prawnych. Senat umożliwił 
też wniesienie skargi na orzeczenia, które uprawomocniły się od 1 I 2004 r. Wyszedł bowiem z założenia, 
że instytucja skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w postępowaniu 
sądowoadministracyjnym dotyczy orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego, które rażąco naruszają 
normy prawa Unii Europejskiej, oraz orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych, a te pojawiły się 
w systemie organów ochrony prawnej 1 I 2004 r. O orzeczeniach niezgodnych z prawem unijnym natomiast 
może być mowa dopiero od 1 V 2004 r., kiedy Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Zatem przed 
1 I 2004 r. nie mogło zapaść orzeczenie, które można by zaskarżyć na podstawie wprowadzanych przepi-
sów. Senacka poprawka służyła więc usunięciu błędów interpretacyjnych. 

Wszystkie senackie zmiany Sejm zaakceptował na 60. posiedzeniu. Nowelizacja weszła w życie 
10 IV 2010 r.

Senator Leon Kieres, sprawozdawca Komi-
sji Ustawodawczej.
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Instytut Pamięci Narodowej
Nowelizacje ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej 
– Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 

W 2010 r. ustawę o Instytutu Pamięci Narodowej nowelizowano trzykrotnie. Największa i budzą-
ca kontrowersje zmiana została uchwalona 18 III, a weszła w życie 27 V 2010 r. Zamiast 11-osobowego 
Kolegium IPN powołano 9-osobową Radę IPN z większymi kompetencjami niż kolegium, które było cia-
łem doradczym. Członkiem rady może zostać tylko osoba mająca tytuł naukowy z nauk humanistycznych 
lub prawnych. Zgromadzenie elektorów, wyłaniane przez uczelnie wyższe z uprawnieniami do nadawa-
nia stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii oraz instytuty 
Polskiej Akademii Nauk: historii, historii nauki, studiów politycznych, wskazuje 14 kandydatów do rady. 
Spośród tych kandydatów członków rady wskazują Sejm (5 z 10 kandydatów) i Senat (2 z 4). Prezydent RP 
wybiera zaś 2 członków spośród 4 osób zgłoszonych przez krajowe rady sądownictwa i prokuratury. 

Nowelizacja zmieniła także zasady wyboru władz instytutu. Prezesa IPN powołuje i odwołuje Sejm 
zwykłą większością głosów (wcześniej – większością 3/5). Odwołanie prezesa, na wniosek Rady IPN, jest moż-
liwe m.in. w wypadku odrzucenia przez radę bezwzględną większością głosów jego rocznego sprawozdania. 

W ustawie zachowano obowiązującą od 1999 r. zasadę, że każdy obywatel ma dostęp tylko do swojej 
teczki. Od 2007 r. jawne i dostępne dla każdego są teczki osób pełniących najważniejsze funkcje w pań-
stwie. Zgodnie z tą nowelą, IPN przekazuje obywatelom oryginały akt służb specjalnych PRL na ich temat 
(jeśli są w złym stanie, przekazywane są kopie) i bez anonimizacji jakichkolwiek danych osobowych. 
Wykreślono także przepis o odmowie udostępniania akt służb PRL osobom, które traktowały one jako 
„tajnych informatorów lub pomocników przy operacyjnym zdobywaniu informacji”. Osoba mająca wgląd 
w swe akta z IPN, a niebędąca ofi cerem lub agentem służb PRL może zastrzec, że nie wolno udostępniać 
informacji ujawniających jej pochodzenie etniczne lub rasowe, przekonania religijne, przynależność wy-
znaniową oraz dane o stanie zdrowia, życiu seksualnym i stanie majątkowym. IPN ma 4 miesiące na udo-
stępnienie akt. W ustawie dodano zapis, że IPN udostępnia w ciągu 7 dni dokumenty, których sygnatury są 
znane, a ich odnalezienie nie wymagałoby dodatkowych kwerend. W ustawie zobowiązano także IPN do 
opublikowania inwentarza archiwalnego do 31 XII 2012 r.

Odpowiednio zmieniono także przepisy ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 
bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. 

W trakcie wielogodzinnej debaty podczas 52. posiedzenia Izby senatorowie PiS ocenili, że w no-
welizacji chodzi tylko o uniemożliwienie kandydowania Janusza Kurtyki na drugą kadencję prezesa IPN 
oraz o „zabetonowanie” wiedzy o PRL. Senatorowie PO podkreślali natomiast, że zmiany wzmocnią apo-
lityczność IPN. Zdaniem rzecznika praw obywatelskich Janusza Kochanowskiego, „liczne wady noweli-
zacji będą podstawą do zakwestionowania jej konstytucyjności”. Jako przykład podał zapis o nieanoni-
mizowaniu danych osób trzecich w aktach SB, udostępnianych przez IPN. Rzecznik powołał się również 
na protesty przeciw zmianom części środowisk kombatanckich, naukowych i kościelnych. Komisja Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji wniosła m.in. o skreślenie zapisów dających ofi cerom i tajnym współ-

Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski, 
sprawozdawca mniejszości Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji.
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pracownikom służb PRL prawo dostępu do akt przez nich wytwarzanych, a także umożliwiających udo-
stępnianie obywatelom oryginałów akt IPN. Mniejszość tej komisji zaproponowała odrzucenie ustawy, 
a senator Mariusz Witczak (PO) – jej przyjęcie bez poprawek. Ostatecznie w wyniku głosowania Izba 
poparła tę ostatnią propozycję. 

Zgodnie z nowelą, w ciągu 2 miesięcy od dnia jej wejścia w życie, czyli do 27 VII 2010 r., uczelnie 
i instytuty PAN miały wybrać pierwsze zgromadzenie elektorów. Zgromadzenie zaś w ciągu miesiąca od 
dnia wyboru miało przedstawić Sejmowi i Senatowi kandydatów na członków pierwszej Rady IPN. Nie-
stety, do lipca kandydatury zgłosiło 5 z 27 uczelni. Ustawodawca musiał więc wydłużyć termin wyboru 
pierwszego zgromadzenia elektorów do 27 XI 2010 r. oraz z 1 miesiąca do 2 termin dla zgromadzenia elek-
torów na wybór kandydatów. Zmiany te zostały uchwalone 5 VIII 2010 r. Senat poparł je na 62. posiedzeniu. 

Kolejna z nowelizacji była spowodowana śmiercią w katastrofi e pod Smoleńskiem prezesa IPN Janu-
sza Kurtyki i brakiem uregulowania w ustawie kwestii, kto w takim wypadku pełni obowiązki szefa IPN. 
29 IV 2010 r. ustawodawca postanowił, że w wypadku śmierci prezesa IPN jego obowiązki będzie pełnił 
jeden z zastępców, wskazany przez marszałka Sejmu. Ponadto wprowadzono obowiązek wyboru przez 
prezesa IPN nie więcej niż 3 zastępców. Do tej pory prezes mógł, ale nie musiał ich powoływać.

W starej ustawie przewidziano 4 wypadki utraty stanowiska przez prezesa IPN i inną procedurę jego 
powoływania, było to uzależnione od woli kolegium. W nowelizacji zwiększono liczbę sytuacji, w których 
prezes już nie może lub nie będzie pełnił swojej funkcji, podzielono je na 2 grupy. Pierwsza grupa to 4 wy-
padki automatycznego wygaśnięcia mandatu, a druga – 3, kiedy wygaśnięcie mandatu wynika z wniosków 
Rady Instytutu Pamięci Narodowej. Decyzję ostateczną podejmuje jednak Sejm w uzgodnieniu z Senatem.

Senat na 54. posiedzeniu wprowadził do tej ustawy poprawkę, która zakładała, że prawo marszałka 
Sejmu do mianowania prezesa dotyczyłoby wszystkich wypadków utraty stanowiska prezesa. Sejm odrzu-
cił jednak tę zmianę. Nowelizacja weszła w życie 31 V 2010 r.

Senator Mariusz Witczak (pierwszy z le-
wej), autor wniosku o przyjęcie bez popra-
wek nowelizacji ustawy o Instytucie Pa-
mięci Narodowej podczas 52. posiedzenia 
Senatu.
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Trybunał Stanu

Ustawa o zmianie ustawy o Trybunale Stanu
5 VI 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o Trybunale Stanu, uszczegóławiająca procedurę 

postępowania przed sejmową Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Umożliwiła ona komisji prze-
prowadzanie niezbędnych czynności dowodowych, przewidzianych w kodeksie postępowania karnego. 

Najważniejsza spośród 5 poprawek wprowadzonych 
przez Senat podczas 50. posiedzenia określiła, że podsta-
wą do wyłączenia członka Komisji Odpowiedzialności 
Konstytucyjnej z czynności przesłuchania osoby objętej 
wnioskiem lub świadka nie może być podpisanie wstęp-
nego wniosku o pociągnięcie do odpowiedzialności przed 
Trybunałem Stanu. Sejm odrzucił ją jednak na swoim 63. 
posiedzeniu. Przyjął natomiast zmianę, zgodnie z któ-
rą osobie objętej wnioskiem o pociągnięcie do odpowie-
dzialności przed Trybunałem Stanu w postępowaniu przed 
Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej przysługuje 
prawo do składania wyjaśnień oraz odmowy ich składa-
nia. Zaakceptował również pozostałe senackie poprawki 
– ujednolicające terminologię ustawy i redakcyjną. 

Senator Paweł Klimowicz, sprawozdawca stanowiska Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o Trybunale Stanu.
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Organy kontroli państwowej 
i ochrony prawa
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 

Zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji, jeśli obie izby parlamentu odrzucą sprawozdanie z działal-
ności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jej kadencja wygasa w ciągu 14 dni, liczonych od dnia ostatniej 
uchwały. Wygaśnięcie nie następuje, jeżeli nie zostanie potwierdzone przez prezydenta RP. Po raz pierwszy 
w historii KRRiTV została ona rozwiązana na mocy tego przepisu w 2010 r. Rok wcześniej Senat i Sejm 
odrzuciły sprawozdanie KRRiT, ale prezydent nie potwierdził wygaśnięcia kadencji członków KRRiT. 

Podczas 56. posiedzenia Senatu, 27 V 2010 r., przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
Witold Kołodziejski przedstawił sprawozdanie z jej działalności w 2009 r. oraz informację o podstawo-
wych problemach radiofonii i telewizji w tym okresie. Dyskusja nad tym sprawozdaniem trwała kilka go-
dzin. Podobnie jak w poprzednich 2 latach, senatorowie PO ostro krytykowali zarówno KRRiT, jak i media 
publiczne pod jej rządami. Zarzuty zaś odpierali senatorowie PiS. 

Sprawozdawczyni Komisji Kultury i Środków Przekazu, wnoszącej o odrzucenie sprawozdania, 
senator Barbara Borys-Damięcka przekonywała, że „KRRiT nie wywiązuje się z obowiązków, jakie na-
kłada na nią ustawa o radiofonii i telewizji”. Senator dodała, że Rada nie zapewnia m.in. utrzymania ładu 
medialnego, swobodnego kształtowania poglądów obywateli, a pod jej rządami w telewizji odbywają się 
roszady personalne, gwarantujące pracę zwolennikom określonych opcji politycznych. 

Marszałek Bogdan Borusewicz zarzucał TVP naruszanie obowiązku misyjnej działalności poprzez 
likwidację programów relacjonujących obrady Senatu, a KRRiT – brak reakcji na ten fakt. Z kolei senator 
Janusz Sepioł ocenił, że zatoczyliśmy koło i mamy obecnie „telewizję stanu wojennego”. „Myślę, że jest to 
ostatnie sprawozdanie KRRiT w tym składzie” – ocenił. 

Senatorowie PiS natomiast podkreślali, że dokument jest rzetelny i przygotowany w sposób profe-
sjonalny, a KRRiT nie można winić za całe zło, jakie dzieje się w mediach. Senator Dorota Arciszewska-

Senatorowie Dorota Arciszewska-Mielewczyk i Ry-
szard Bender bronili sprawozdania Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji z działalności w 2009 r.
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-Mielewczyk zarzucała PO, że dąży do zakneblowania ostatnich wolnych mediów. „I kiedyś Polacy was za to 
rozliczą, znajdziecie się na śmietniku historii” – mówiła. Senator Stanisław Kogut także zarzucał PO, że chce 
przejąć media publiczne, senator Tadeusz Gruszka stwierdził zaś, że PO traci prawo do mówienia o skoku na 
media, bo sama tego skoku dokonuje. Senator Ryszard Bender uznał debatę nad sprawozdaniem za podzwon-
ne dla KRRiT, ponieważ PO chce ją rozwiązać, zanim zostanie wybrany prezydent, tak aby rozwiązanie mógł 
zatwierdzić „surogat władzy prezydenckiej”. Senator R. Bender zauważył też, że żadne z dotychczasowych 
sprawozdań KRRiT nie było rozpatrywane przez parlament tak wcześnie jak w tym roku. 

Marszałek B. Borusewicz podkreślał, że sprawozdanie nie jest rozpatrywane w żadnym nadzwy-
czajnym trybie. Senator Piotr Wach uznał zarzuty PiS za nieusprawiedliwione i demagogiczne, bo natural-
ną działalnością partii jest walka o jak największą władzę.

Senat odrzucił sprawozdanie z działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w 2009 r. głosami 
56 senatorów, przy 33 przeciw. Izba od początku swojej kadencji nie przyjęła żadnego sprawozdania KRRiT.

Ustawa o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka 
oraz niektórych innych ustaw

Podczas 62. posiedzenia Senat wprowadził 6 poprawek do nowelizacji ustawy o rzeczniku praw 
dziecka. Rozszerzyła ona kompetencje rzecznika o udział w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyj-
nym i występowanie do Sądu Najwyższego o wyjaśnienie przepisów prawnych. Chodzi tu przede wszyst-
kim o występowanie z wnioskami w sprawie rozbieżności wykładni prawa. Umożliwiono też rzecznikowi 
wnoszenie skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym, dotychczas takie uprawnienia mieli: rzecznik 
praw obywatelskich, prokurator generalny i naczelny prokurator wojskowy. Zgodnie z ustawą, rzecznik 
może brać udział w toczących się postępowaniach w sprawach nieletnich. Zwolniono go też z obowiązku 
uiszczania kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym.

Jedna z senackich poprawek włączyła rzecznika praw dziecka do katalogu podmiotów, wobec któ-
rych nie jest wymagana zgoda organu nadzorującego na dokonanie określonych czynności w odniesieniu 
do nieruchomości oddanej im w trwały zarząd. Senatorowie uchwalili także rezygnację z przesłanki ochro-
ny interesu publicznego jako podstawy wniesienia przez rzecznika praw dziecka odpowiednich środków 
zaskarżania w postępowaniu cywilnym, karnym, w sprawach o wykroczenia i przed sądami administracyj-
nymi. Za podstawę złożenia skargi uznali tylko naruszenie praw dziecka.

Sejm na 74. posiedzeniu przyjął 5 spośród 6 senackich poprawek. Odrzucił zmianę wydłużającą 
vacatio legis ustawy z 14 do 30 dni. Nowelizacja weszła w życie 9 XI 2010 r. 

Senator Ryszard Górecki (pierwszy z pra-
wej), sprawozdawca Komisji Nauki, Edu-
kacji i Sportu w sprawie ustawy nowelizacji 
ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka. 
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Ustawy odrzucone

Ustawa o zmianie ustawy o podatkach
 i opłatach lokalnych

W wyniku głosowania (79 głosów za, 1 – przeciw, 5 wstrzymujących się) Senat odrzucił tę ustawę 
na 63. posiedzeniu na wniosek Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Komisja Samorządu Terytorial-
nego i Administracji Państwowej wniosła o przyjęcie nowelizacji bez poprawek. 

W 2002 r. obniżono stawki podatku od nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. Preferencyjne stawki miały być stosowane w od-
niesieniu do wszystkich pomieszczeń bezpośrednio związanych z wykonywaniem świadczeń leczniczych, 
w tym m.in. do bazy noclegowej, stołówek, kuchni. W praktyce zwolnieniem objęto tylko te powierzchnie 
budynków, które były przeznaczone bezpośrednio na działalność diagnostyczną i leczniczą. 

24 IX 2010 r. Sejm uchwalił nowelę. Rozszerzyła ona ulgę podatkową na wszystkie pomieszczenia 
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, pod 
warunkiem że pomieszczenia są zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń. Podwyższono też staw-
kę podatku z 3,46 zł do 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Senat uznał, że uprzywilejowanie działalności, która nie służy ochronie zdrowia, a jedynie jest 
związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, narusza konkurencję i równowagę podmiotów oferują-
cych te same usługi. Jako przykład takiej sytuacji wskazał szpitalną stołówkę, która nie tylko wydaje po-

siłki dla pacjentów, ale też świadczy usługi gastronomiczne 
dla innych podmiotów, konkurując tym samym z lokalnymi 
restauracjami. W takim wypadku, działając na tym samym 
rynku, co inne podmioty, korzystałaby z nieuzasadnionej 
przewagi. Zdaniem Senatu, normy prawne, w tym normy 
prawa podatkowego, powinny mieć powszechny charakter. 
Odstąpienie od nich, np. poprzez preferencje, powinno na-
stępować wyjątkowo i w szczególnie uzasadnionych sytu-
acjach. Działalność w zakresie ochrony zdrowia zasługuje 
na uprzywilejowanie. Niedopuszczalna jest jednak sytu-
acja, w której na skutek interwencji ustawodawcy podmiot 
udzielający świadczeni zdrowotnych korzysta z prawnych 
udogodnień również w innych sferach działalności. Taka 
regulacja wykracza poza zakres dopuszczalnego wyjątku. 
Jednocześnie Senat uznał, że ulga, z której obecnie korzy-
stają podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, jest 
wystarczająca.

Sejm na 77. posiedzeniu odrzucił uchwałę Sena-
tu 386 głosami, przy 20 przeciw. Ustawa wejdzie w życie 
1 I 2011 r.

Sprawozdawca Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej senator Ireneusz Niewiarowski.
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Opinie Senatu o niezgodności 
unijnych projektów 
aktów ustawodawczych 
z zasadą pomocniczości

Traktat z Lizbony, który wszedł w życie 1 XII 2009 r., zwiększył uprawnienia parlamentów narodo-
wych państw członkowskich Unii Europejskiej w stanowieniu prawa wspólnotowego. Na podstawie art. 6 
Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności, dołączonego do traktatu, 
każda izba parlamentu narodowego w ciągu 8 tygodni od daty przekazania projektu aktu ustawodawczego 
może przesłać przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji uzasadnioną opinię o nie-
zgodności tego projektu z zasadą pomocniczości. Jeżeli takich opinii będzie odpowiednia liczba (⅓  głosów 
przyznanych parlamentom lub ¼ dla projektów aktów dotyczących przestrzeni wolności, bezpieczeństwa 
i sprawiedliwości), to projekt zostanie przeanalizowany. Komisja Europejska może go pozostawić bez 
zmian, zmienić lub wycofać. Każdy parlament narodowy dysponuje 2 głosami (w dwuizbowym parlamen-
cie na każdą izbę przypada 1 głos). 

Senat RP był jedną z pierwszych 3 izb parlamentarnych w Unii, które skorzystały z nowego 
uprawnienia. Opinia, przyjęta na 53. posiedzeniu, dotyczyła projektu rozporządzenia Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 ustanawiające Europejską 
Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii 
Europejskiej (Frontex); KOM (2010) 61. 

Główne zadania działającej od 2005 r. agencji Frontex, mającej siedzibę w Warszawie, to po-
moc państwom w szkoleniu służb granicznych, analiza ryzyka związanego z działaniami terrory-
stycznymi oraz koordynacja działań państw na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej, w tym 
przede wszystkim przy wydalaniu cudzoziemców przebywających nielegalnie na terytorium państw 
UE. W 2 przeprowadzonych audytach, oceniających działalność agencji Frontex, wskazano m.in. na 
niewystarczające wyposażenie techniczne agencji, zbyt małą liczbę osób skierowanych przez państwa 
członkowskie do wspólnych zadań, nieefektywną koordynację działań podejmowanych przez państwa 
członkowskie, a także potrzebę zmiany roli agencji ze wspierającej na koordynującą prowadzenie 
akcji „Powroty” (wydalanie cudzoziemców przebywających nielegalnie na terenie Unii Europejskiej). 
Projektowana zmiana rozporządzenia ma na celu zwiększenie efektywności współpracy operacyjnej 
agencji i państw członkowskich.

Zgodnie z Regulaminem Senatu, projekt opinii o niezgodności unijnego projektu z zasadą pomoc-
niczości przygotowują wspólnie Komisja Spraw Unii Europejskiej oraz komisje branżowe. Projekt opinii 
w sprawie rozporządzenia dotyczącego agencji Frontex, przygotowany przez Komisję Spraw Unii Euro-
pejskiej oraz Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, przedstawił senator Piotr Głowski. Pod-
kreślił, że z punktu widzenia zasady pomocniczości, która mówi o tym, że w dziedzinach niebędących 
w wyłącznej kompetencji UE działań na poziomie wspólnotowym nie powinno się podejmować, jeżeli 
mogą być skutecznie realizowane na szczeblu krajowym, zmiany tego rozporządzenia nie są uzasadnione. 
Wydaje się bowiem, że państwa członkowskie, które bronią swoich granic, lepiej wiedzą, jak te działania 
należy przeprowadzać.

W trakcie dyskusji przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych poinformował, że rząd ma 
wiele zastrzeżeń do projektu rozporządzenia, a jedno z nich wiąże się z tym, iż niektóre z nowych upraw-
nień operacyjnych agencji Frontex są niezgodne z zasadą pomocniczości.

Za przyjęciem opinii głosowało 80 senatorów, tylko 1 wstrzymał się od głosu. Największe zastrze-
żenia budziły przepisy, które pozwalają agencji Frontex samodzielnie inicjować wspólne działania na gra-
nicach zewnętrznych Unii Europejskiej. Zdaniem Izby, państwa członkowskie lepiej znają potrzeby w za-
kresie ochrony swoich granic, i nie należy zmieniać obowiązujących przepisów, zgodnie z którymi Frontex 
podejmuje działania na wniosek państwa członkowskiego. Senat uznał także, że plan operacyjny działań 
na granicach zewnętrznych Unii powinno sporządzać państwo członkowskie jedynie przy współudziale 
Frontex, a nie dyrektor wykonawczy agencji. Za niezgodny z zasadą subsydiarności uznano też przepis 
rozszerzający kompetencje zarządu Frontex o decyzje dotyczące funkcjonariuszy straży granicznej państw 
członkowskich, oddelegowanych do zespołów wsparcia Frontex. Zdaniem Senatu, to państwo członkow-
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skie powinno mieć wpływ na to, ilu i których spośród swoich funkcjonariuszy deleguje. Decyzja taka może 
się stać jedynie przedmiotem uzgodnień pomiędzy agencją a zainteresowanym państwem członkowskim. 
Negatywnie oceniono również przepis zobowiązujący państwo, na terenie którego odbywa się akcja Fron-
tex, do uwzględnienia spostrzeżeń ofi cera łącznikowego agencji. Izba stwierdziła, że decydujący głos w tej 
sprawie powinno mieć państwo członkowskie, podobnie jak w wypadku decyzji o rodzaju sprzętu udostęp-
nianego przez nie do działań operacyjnych Frontex oraz o nabywaniu i leasingowaniu sprzętu. Tymczasem 
zgodnie z rozporządzeniem, decyzje w sprawie sprzętu podejmuje tylko agencja. 

Opinie w sprawie tego rozporządzenia parlamenty narodowe miały przedstawić Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Komisji do 3 V 2010 r. Przygotował ją tylko polski Senat. 

Na 63. posiedzeniu z kolei Izba, zgodnie z rekomendacją Komisji Spraw Unii Europejskiej i Komi-
sji Gospodarki Narodowej, przyjęła opinię o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu 
podjęcia pracy sezonowej; KOM (2010) 379. 

Zdaniem Senatu, projekt dyrektywy nie zawiera elementów ponadnarodowych, gdyż regulacje 
dotyczą wyłącznie wydawania zezwoleń na pobyt w konkretnym państwie członkowskim, a nie upraw-
nień do pobytu w innych państwach członkowskich. Ponadto przepisy te w żaden sposób nie odnoszą się 
do współpracy pomiędzy państwami członkowskimi w zakresie wydawania zezwoleń dla pracowników 
sezonowych. W opinii wskazano, że państwa członkowskie znacznie różnią się co do roli, jaką w go-
spodarce odgrywają pracownicy sezonowi z innych państw. Przepisy Unii Europejskiej nie przewidują 
swobodnego przepływu pracowników z państw trzecich pomiędzy państwami członkowskimi, a zezwo-
lenia wydawane przez władze krajowe mają jedynie krajowy zasięg, nie trzeba zatem harmonizować 
przepisów dotyczących wydawania zezwoleń na pracę sezonową.

W projekcie dyrektywy przewidziano przepisy nie tylko odnoszące się do wydawania zezwolenia, 
ale także do warunków pobytu pracowników sezonowych w państwie przyjmującym. Proponowany wy-
móg zapewnienia zakwaterowania o odpowiednim standardzie jest uprawnieniem dalej idącym niż w wy-
padku pracowników krajowych czy z innych państw członkowskich. W przyjętej opinii Senat zwrócił 
więc uwagę, że nałożenie zbyt dużych obciążeń na pracodawców i niewielka elastyczność projektowanych 
przepisów mogą wpłynąć na zwiększenie się nielegalnej imigracji zarobkowej do państw członkowskich, 
a zatem odnieść skutek przeciwny do zamierzonego.

Odnośnie do tego projektu dyrektywy przestrzeganie zasady pomocniczości oprócz polskiego Sena-
tu w uzasadnionych opiniach zakwestionowały obie izby parlamentu Austrii, obie izby parlamentu Czech 
i jedna izba parlamentu Holandii. Ponadto 9 izb wniosło uwagi. 

Kolejne opinie Senatu, przyjęte na 66. posiedzeniu, dotyczyły 2 unijnych projektów rozporządzeń 
wprowadzających zmiany w systemie wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 
oraz w systemie płatności bezpośrednich. W wypadku tych rozporządzeń także polski Sejm i litewski Seimas 
uznały, że są one niezgodne z zasadą subsydiarności.

W opinii na temat projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego roz-
porządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW); KOM (2010) 537 Senat uznał, że zasa-
dę pomocniczości naruszają przepisy upoważniające do wydawania przez Komisję Europejską aktów dele-
gowanych w sprawach, w których dotychczas nie miała ona takich kompetencji, a uregulowanych, zdaniem 
Izby, w sposób wystarczający na poziomach krajowych. Chodzi o określanie przez Komisję Europejską:

• unijnych środków szczególnych, które mają zapewnić spójność pomocy Europejskiego Fundu-
szu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z innymi unijnymi instrumentami wsparcia 
(art. 5 ust. 2 projektu);

• wyjątków od zasady nieprzyznawania wsparcia systemom, które kwalifikują się do otrzymania 
wsparcia w ramach wspólnej organizacji rynków, a wyjątki te miałyby uwzględnić szczególne oko-
liczności występujące w obszarach programowania (art. 5 ust. 6);

• szczegółowych warunków dotyczących instrumentów wsparcia, ukierunkowanych na konkurencyj-
ność sektora rolnego i leśnego, poprawę stanu środowiska naturalnego, różnicowanie gospodarki 
wiejskiej oraz poprawę jakości życia, wspieranie lokalnych grup działania (art. 20a, 36a, 52a i 63a);

• szczegółowych warunków współfinansowania dotacji na spłatę odsetek oraz innych instrumentów 
inżynierii finansowej (art. 71 ust. 5). 
W taki sam sposób Izba uzasadniła swoją opinię na temat projektu rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiające wspólne za-
sady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustana-
wiające określone systemy wsparcia dla rolników, KOM(2010) 53. Za niezgodne z zasadą subsydiarności 
Senat uznał następujące przepisy projektu:
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• art. 12 ust. 5 i 6, przyznający Komisji Europejskiej uprawnienie do przyjmowania w drodze aktów 
delegowanych przepisów mających na celu zapewnienie pełnego działania systemu doradztwa rolni-
czego oraz możliwość określenia przepisów ujednolicających system doradztwa rolniczego; 

• art. 45a ust. 1, dzięki któremu Komisja Europejska będzie miała uprawnienie do ustanawiania 
w drodze aktów delegowanych przepisów dotyczących kwalifikowalności i dostępu rolników do 
systemu płatności jednolitej, włącznie z wypadkami dziedziczenia i przewidywanego dziedzicze-
nia, dziedziczenia w trakcie dzierżawy, zmiany statusu prawnego lub nazwy oraz w razie połączenia 
lub podziału gospodarstwa;

• art. 45a ust. 3, nadający Komisji Europejskiej uprawnienie do określania w drodze aktów delego-
wanych przepisów dotyczących definiowania w ustawodawstwie krajowym pojęć „dziedziczenie” 
i „przewidywane dziedziczenie”. 
Projekty opinii w sprawie powyższych projektów rozporządzeń przygotowały Komisja Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi oraz Komisja Spraw Unii Europejskiej. 
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Problematyka prac komisji
Rok 2010, podobnie jak poprzednie lata VII kadencji, był pracowitym okresem dla komisji 

senackich. Łącznie w 2010 r. odbyły one 760 posiedzeń, rozpatrzyły 330 ustaw. Nadal pracowało 
16 komisji stałych, a uchwałą Komisji Ustawodawczej 17 XI 2010 r. powołano Podkomisję do zmian 
Konstytucji. Przedmiot jej działania to: przedstawianie propozycji inicjatyw ustawodawczych Senatu 
w sprawie zmiany konstytucji, monitorowanie sejmowych prac nad projektami ustaw o zmianie kon-
stytucji oraz informowanie o ich przebiegu, przedstawianie propozycji stanowisk w sprawach projek-
tów ustaw o zmianie konstytucji oraz zgłaszanych do nich poprawek i podejmowanie działań mających 
na celu umożliwienie uchwalania ustaw o zmianie konstytucji w jednakowym brzmieniu przez Sejm 
i Senat. Dotychczas odbyła ona 1 posiedzenie. 

Komisja Regulaminowa i Spraw Senatorskich podczas swych posiedzeń, których 30 zorgani-
zowano w 2010 r., przygotowała m.in. 3 zmiany Regulaminu Senatu. Rozpatrzyła też 3 wnioski w spra-
wie wyrażenia przez Senat zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatorów. We wszyst-
kich wypadkach rekomendowała Izbie niewyrażenie zgody na uchylenie immunitetu senatorskiego. 
Przygotowała także 3 opinie na temat formalnej poprawności oświadczeń senatorów o wyrażeniu 
zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności i 2 opinie w sprawie odwołania się senatorów do Prezy-
dium Senatu od zarządzenia marszałka Senatu w sprawie obniżenia uposażenia i diety parlamentar-
nej. Komisja regulaminowa ustosunkowała się również do wniosków Prezydium Senatu, dotyczących 

nieusprawiedliwionej nieobecności 
senatorów na posiedzeniach Senatu 
i komisji senackich oraz posiedze-
niu Zgromadzenia Narodowego. 
Ponadto komisja rozpatrzyła i jed-
nogłośnie przyjęła sprawozdanie 
z wydatkowania środków fi nanso-
wych, przekazanych na pokrycie 
kosztów związanych z funkcjono-
waniem biur senatorskich w 2009 r.

Dostosowywanie prawa 
do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego

Senat VII kadencji wziął na siebie obowiązek systematycznego wykonywania orzeczeń Trybunału 
Konstytucyjnego. Ocenę, czy dane orzeczenie wymaga realizacji, Izba powierzyła Komisji Ustawodaw-
czej. Ona także przygotowuje odpowiednie projekty ustaw. Praca nad projektami dostosowującymi prawo 
do wyroków Trybunału Konstytucyjnego – tak jak w wypadku innych inicjatyw ustawodawczych – odby-
wa się w 3 czytaniach.

W 2010 r. Komisja Ustawodawcza rozpatrzyła 40 orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. W odnie-
sieniu do 26 przekazała marszałkowi Senatu wnioski o podjęcie inicjatywy ustawodawczej. Izba wniosła do 
Sejmu 20 projektów ustaw realizujących orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, z których 11 uchwalono. 
Były to projekty ustaw:

• o zmianie ustawy – Prawo budowlane (orzeczenie TK, sygn. akt P 46/08): zlikwidowano wymóg, aby 
decyzja o warunkach zabudowy, konieczna do legalizacji samowoli budowlanej, zbudowanej na obsza-
rze bez planu zagospodarowania przestrzennego, była ostateczna już w dniu wszczęcia postępowania 
rozbiórkowego; nie zmieniono pozostałych elementów procedury legalizacyjnej; pozostawiono ko-
nieczność przedstawienia tej decyzji i wymóg zgodności samowoli budowlanej z jej postanowieniami;

• o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (orzeczenie TK, sygn. akt P 80/08): uregulowano kwestie 
techniczne, związane z możliwością złożenia korekty deklaracji i wniosku o stwierdzenie nadpłaty VAT 

Prace Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw 
Senatorskich nad projektem uchwały w spra-
wie zmiany Regulaminu Senatu (17 XI 2010 r.). 
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oraz podatku akcyzowego przez byłych wspólników rozwiązanej spółki cywilnej, będącej podatnikiem 
tych podatków (rozpatrzony wspólnie z projektem rządowym i uchwalony jako ustawa o zmianie ustawy 
– Ordynacja podatkowa oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników);

• o zmianie ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wy-
wiadu Wojskowego (orzeczenie TK, sygn. akt K 31/08): funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego objęci postępowaniem dyscyplinarnym uzyskali pra-
wo do ustanowienia obrońcy spośród adwokatów lub radców prawnych;

• o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (orzeczenie TK, sygn. 
akt P 20/09): zapewniono więźniom prawo do wynagrodzenia minimalnego za wykonywaną pracę; 
utworzono Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów 
Pracy i zagwarantowano mu wpływy z tytułu potrąceń z wynagrodzeń należnych osobom pozba-
wionym wolności; ustalono odpis na nowy fundusz w kwocie odpowiadającej 25% wynagrodzenia, 
odpis na Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej zmniejszono zaś z 20 do 10%; 

• o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze (orzeczenie TK, sygn. akt P 88/08): wprowa-
dzono obowiązek wzywania wnioskodawcy niereprezentowanego przez adwokata lub radcę praw-
nego do uzupełnienia wniosku o ogłoszenie upadłości lub jego należyte opłacenie;

• o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy o pracownikach samorzą-
dowych (orzeczenie TK, sygn. akt K 35/99): utrzymano możliwość wcześniejszego przechodzenia 
kobiet na emeryturę, ale dano im prawo do pozostania na stanowisku urzędnika mianowanego; do 
ukończenia 65. roku życia pracodawca nie będzie mógł zwolnić mianowanej urzędniczki, która na-
była uprawnienia emerytalne, bez jej zgody;

• o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (postanowienie sygnalizacyjne TK, sygn. akt 
S 7/09): przyznano osobie tymczasowo aresztowanej zażalenie na zastosowanie przez sąd drugiej 
instancji tymczasowego aresztowania, rozpatrywane przez inny, równorzędny skład tego sądu;

• o zmianie ustawy – Kodeks karny (postanowienie sygnalizacyjne TK, sygn. akt S 2/09): zniesiono 
obowiązek karania rowerzystów zakazem prowadzenia samochodów;

• o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przy-
musowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Ra-
dzieckich (orzeczenie TK, sygn. akt K 49/07): rozszerzono krąg osób uprawnionych do otrzymywania 
świadczenia pieniężnego o osoby wywiezione do pracy przymusowej w granicach państwa polskiego 
poza dotychczasowe miejsce zamieszkania co najmniej na 6 miesięcy, gdy towarzyszyła temu rozłą-
ka z rodziną; wprowadzono zmiany służące usunięciu wątpliwości związanych z niekonsekwentnym 
używaniem określenia „deportacja” (rozpatrzony wspólnie z projektami poselskim i rządowym);

• o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej (postanowienie TK, sygn. akt S 4/08): ograniczo-
no możliwość zestrzelenia obcego statku powietrznego do samolotu wojskowego i takiego samolotu 
cywilnego, na pokładzie którego nie ma żadnych osób lub znajdują się tam wyłącznie zamachowcy;

• o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych (orzeczenie TK, sygn. 
akt K 4/08): zniesiono uprawnienie ministra sprawiedliwości do polecenia wszczęcia postępowania 
dyscyplinarnego z pominięciem fazy dochodzenia.
Nad pozostałymi senackimi inicjatywami trwają prace w Sejmie. To projekty ustaw:

• o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego (postanowienie sygnalizacyjne TK, sygn. akt S 2/08): zdefiniowano pojęcie „tymczaso-
we pomieszczenie”; rozszerzono katalog obowiązków gminy o wymóg wskazywania tymczasowego 
pomieszczenia osobom, w stosunku do których sąd orzekł obowiązek opróżnienia lokalu służącego 
zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, oraz określono maksymalny, nie dłuższy niż 12 miesięcy, 
okres udostępniania takiego pomieszczenia;

• o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (orzeczenie TK, sygn. akt SK 6/09): przedłużono 
termin, w którym może dojść do wznowienia postępowania w tzw. sprawach gospodarczych, w wypadku 
gdy wyrok został wydany na podstawie normy zakwestionowanej później przez Trybunał Konstytucyjny;

• o zmianie ustaw w zakresie ochrony dóbr osobistych przed rozpowszechnianiem zawierających nie-
prawdziwe informacje materiałów wyborczych i materiałów dotyczących referendum (orzeczenia 
TK, sygn. akt SK 32/01 i K 7/09): wyraźnie wskazano, że w procesach wyborczych nie przysługuje 
skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego, co nie wyklucza możliwości wznowienia postępowania 
w tych sprawach; ujednolicono regulacje dotyczące procesów wyborczych na gruncie ordynacji wy-
borczych i ustaw o referendach;

• o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (orzeczenie TK, sygn. akt K 7/08): zdefiniowa-
no targowisko (miejsce prowadzenia handlu, wyznaczone przez radę gminy); uregulowano zakres 
przedmiotowy opłaty targowej; dodano przepis wyznaczający kryterium, na podstawie którego rady 
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gmin będą mogły różnicować stawki opłaty targowej; zlikwidowano zwolnienie z opłaty targowej 
podmiotów równolegle opłacających podatek od nieruchomości z tytułu sprawowania określonego 
władztwa nad przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach;

• o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (orzeczenie TK, sygn. akt 
P 58/08): zmieniono zasady określania wzrostu wartości nieruchomości; przyjęto, że jeśli miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzennego został uchwalony dla obszaru uprzednio objętego 
planem miejscowym, uchwalonym przed 1 I 1995 r., to miernikiem wzrostu wartości zbywanej 
nieruchomości będzie różnica między wartością określoną z uwzględnieniem postanowień nowe-
go planu oraz przeznaczenia tej nieruchomości w planie, który utracił moc, chyba że przyjęcie 
kryterium faktycznego sposobu wykorzystywania danej nieruchomości przed uchwaleniem no-
wego planu miejscowego okazałoby się korzystniejsze dla właściciela (użytkownika wieczystego);

• o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (postanowienie sygnalizacyjne TK, sygn. akt S 1/10): umoż-
liwiono ubieganie się o świadczenie pielęgnacyjne dzieciom opiekującym się jednym lub obojgiem niepeł-
nosprawnych rodziców pozostających w związku małżeńskim oraz mężowi lub żonie, którzy nie podejmują 
zatrudnienia lub rezygnują z niego, aby móc sprawować opiekę nad niepełnosprawnym współmałżonkiem;

• o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy (orzeczenie TK, sygn. akt SK 50/08): przedłużono 
z 2 do 10 lat termin na dochodzenie przez interwenienta roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbo-
gacenia przeciwko Skarbowi Państwa;

• o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej (orze-
czenie TK, sygn. akt K 1/08): zlikwidowano ograniczenie możliwości żądania ekwiwalentu finan-
sowego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz czas wolny od służby, zgodnie z którym 
ekwiwalent przysługiwał maksymalnie za ostatnie 3 lata kalendarzowe.
Komisja Ustawodawcza przygotowała także projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, który 

został przyjęty przez Izbę na 62. posiedzeniu i wniesiony do Sejmu. Uregulowano w nim kwestie związane 
z kompetencjami i ustrojem Krajowej Rady Sądownictwa oraz trybem jej działania i postępowania przed 

nią, dotąd unormowane na poziomie 
podustawowym (rozporządzenie pre-
zydenta RP z 2007 r., dotyczące Kra-
jowej Rady Sądownictwa). Projekt 
ustawy uwzględnił także orzeczenie 
Trybunału Konstytucyjnego w spra-
wie ustawy o KRS (sygn. akt K 62/07).

W zakresie działalności ko-
misji leży również rozpatrywanie 
inicjatyw ustawodawczych i uchwa-
łodawczych. W 2010 r. Komisja Usta-
wodawcza pracowała nad 38 projek-
tami ustaw i 8 projektami uchwał 
okolicznościowych. Ponadto rozpa-
trzyła 3 projekty unijnych dyrektyw, 
do których zgłosiła uwagi.

Spotkanie senatorów z Komisji Ustawodawczej z przedstawicielami parlamentu 
gruzińskiego (27 I 2010 r.).

Zapoznanie się przez Komisję Ustawodawczą z in-
formacją prezesa Trybunału Konstytucyjnego 
o istotnych problemach wynikających z działalno-
ści i orzecznictwa TK w 2009 r. (19 X 2010 r.).
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Budżet państwa
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych to jedna z aktywniejszych stałych komisji senackich. 

W 2010 r. odbyła 57 posiedzeń, rozpatrzyła 44 ustawy. Zgodnie ze swymi kompetencjami zajęła się roz-
patrzeniem ustawy budżetowej na rok 2010 w zakresie części i planów fi nansowych jej przydzielonych, 
a także rozpatrzeniem opinii komisji senackich o ustawie budżetowej na rok 2010.

W analizowanym okresie komisja budżetu odbyła także posiedzenia tematyczne poświęcone pro-
blematyce wiążącej się z przedmiotem jej działalności. Ministerstwo Finansów przedstawiło jej informa-
cje na temat działalności generalnego inspektora informacji fi nansowej w kontekście realizacji ustawy 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz fi nansowaniu terroryzmu w 2009 r. (blisko 31 mln transakcji 
ponadprogowych, tj. o wartości przekraczającej 15 000 euro, 10 904 zawiadomienia o pojedynczych 
transakcjach podejrzanych, w tym 10 864 oznaczonych jako podejrzane o pranie pieniędzy i 40 ozna-
czonych jako podejrzane o fi nansowanie terroryzmu; 180 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia prze-
stępstwa przekazanych do prokuratury przez 535 podmiotów w związku z podejrzanymi transakcjami 
o wartości ok. 3 mld zł).

Wspólnie z Komisją Spraw Unii Europejskiej oraz Komisją Gospodarki Narodowej komisja budżetu 
zapoznała się z zaleceniami Rady Europejskiej z 27 IV 2010 r. w sprawie wytycznych dla polityki gospo-
darczej państw członkowskich i Unii Europejskiej w ramach strategii Europa 2020 (aktywne społeczeń-
stwo, innowacyjna gospodarka, sprawne instytucje i lepsze regulacje). 

Podczas posiedzeń wspólnych z Komisją Spraw Unii Europejskiej senatorom zaprezentowano „Ne-
gocjacje nowej perspektywy fi nansowej 2014–2020 (priorytety polskiej prezydencji w UE w II połowie 
2011 r. i negocjacje wieloletnich ram fi nansowych Unii Europejskiej na lata 2013+) oraz roczny raport Eu-
ropejskiego Trybunału Obrachunkowego z wykonania budżetu Komisji Europejskiej w 2009 r. (informacja 
na temat sytuacji fi nansowej, wyników działalności i przepływów pieniężnych). 

Wspólnie z Komisją Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zaś komisja budżetu odbyła debatę 
na temat reprywatyzacji i roszczeń obywateli wobec Skarbu Państwa. Senatorowie interesowali się m.in. 
reprywatyzacją w państwach bloku postsowieckiego, przyczynami zwłoki w rozwiązaniu tego problemu 
w Polsce. Dyskutowano też o zadłużeniu obywateli wobec państwa, a także o regulacjach dotyczących 
zwrotu odebranych dóbr kościelnych. Swoje opinie mogli również zaprezentować poszkodowani właścicie-
le. Uczestników debaty zapoznano też z danymi dotyczącymi zwróconego mienia i z informacją na temat 
wniosków zawierających zastrzeżenia reprywatyzacyjne.

W analizowanym okresie Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przyjęła również opinię w spra-
wie opublikowanej przez Komisję Europejską zielonej księgi: „Polityka badania sprawozdań fi nansowych: 
lekcje wyciągnięte z kryzysu”, w której pozytywnie oceniła propozycje Komisji Europejskiej dotyczące 
rewizji zasad badania sprawozdań fi nansowych. Uznała za zasadne wprowadzenie zmian w zakresie regu-
lacji dotyczących biegłych rewidentów i fi rm audytorskich, m.in. obowiązek rotacji tych fi rm. 

Polityka gospodarcza
Komisja Gospodarki Narodowej w 2010 r. pozostawała jedną z najaktywniej pracujących komisji 

senackich, odbyła 78 posiedzeń, łącznie rozpatrzyła 46 ustaw. 
Z jej inicjatywy w analizowanym okresie odbyły się 2 konferencje. We współpracy z Towarzystwem 

Ekonomistów Polskich i Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową 8 VI 2010 r. zorganizowano konfe-
rencję „Mikro jest piękne”. Poświęcono ją omówieniu warunków funkcjonowania polskich mikro- i małych 
przedsiębiorstw, prowadzenia działalności gospodarczej, form wsparcia i dostępu do środków fi nansowych. 
Dyskutowano na temat relacji między strukturami państwa, samorządu terytorialnego i przedsiębiorcami, 
przede wszystkim reprezentującymi najmniejsze podmioty rynkowe. Wskazywano potrzebę zmian legisla-
cyjnych i utworzenia samorządu gospodarczego z prawdziwego zdarzenia. Podkreślano także konieczność 
stosowania zasad uczciwej konkurencji. 

Grażyna Henclewska, wiceminister gospodarki, przekonywała, że rząd stara się dostrzegać problemy 
mikro- i małych przedsiębiorstw w naszym kraju, stanowiących ok. 99% podmiotów gospodarczych. Co pół 
roku przeprowadza się badania służące rozpoznaniu ich sytuacji i potrzeb, a także barier w prowadzeniu 
działalności gospodarczej. Z badań resortu wynika, że główne bariery rozwoju przedsiębiorczości to wyso-
kość podatków i opłat przewidzianych prawem, małe obroty, skomplikowane przepisy prawne, konkurencja 
dużych przedsiębiorstw i innych małych podmiotów, biurokracja, koszty siły roboczej i jej słabe kwalifi kacje 
czy warunki lokalowe. Wyzwania stojące przed resortem, a jednocześnie priorytety służące rozwojowi przed-
siębiorczości w Polsce to: przyjazne regulacje gospodarcze, wzrost innowacyjności przedsiębiorstw, rozwój 
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kapitału intelektualnego, dostęp do źródeł 
fi nansowania, umiędzynarodowienie dzia-
łalności przedsiębiorstw, budowa kultury 
zaufania i współpracy, a także koordynacja 
polityki w tym zakresie.

Zaproszeni goście wskazywali na 
dużą dowolność w określaniu liczby mi-
kro- i małych przedsiębiorców, co wymaga 
uporządkowania. Ich zdaniem, stosowany 
podział na przedsiębiorstwa małe, średnie 
i duże nie przystaje do polskich realiów. 
Podnoszono, że podejmowanie, wykonywa-
nie i zakończenie działalności gospodarczej 
nadal nie jest możliwe dla każdego na rów-
nych prawach z zachowaniem warunków 
określonych przepisami prawa. Za ogromny 

problem uznano niestabilność prawa i rosnącą liczbę regulacji prawnych. 
Rozmawiano także o oczekiwaniach mikro- i małych przedsiębiorstw w zakresie warunków prowa-

dzenia działalności gospodarczej, o konieczności dokończenia reformy samorządowej poprzez zbudowanie 
powszechnego samorządu gospodarczego na wszystkich szczeblach. 

„Kapitał polski w Rosji – warunki inwestowania, zagrożenia i szanse” to temat drugiej konferencji 
zorganizowanej z inicjatywy Komisji Gospodarki Narodowej (14 XII 2010 r.). Jednym z celów tego spotka-
nia była odpowiedź na pytanie o przyczyny niewielkiego udziału polskiego kapitału w Rosji. 

Na temat obecnej sytuacji gospo-
darczej w Rosji mówił doradca prezyden-
ta prof. Jerzy Osiatyński, przewodniczący 
Rady Naukowej Instytutu Nauk Eko-
nomicznych PAN, jeden z uczestników 
VI Międzynarodowego Bajkalskiego Fo-
rum Ekonomicznego w Irkucku, w którym 
wzięła również udział delegacja Senatu. 
Wskazał najważniejsze problemy ekono-
miczne stojące przed tym krajem, a także 
dziedziny, inwestowanie w które mogłoby 
być korzystne dla polskich fi rm. 

W opinii wiceministra gospo-
darki Marcina Korolca, Polska jako 
kraj członkowski Unii Europejskiej 
graniczący z Rosją i Białorusią dys-
ponuje dużym potencjałem rozwoju 
i pogłębiania stosunków handlowych 
i gospodarczych z naszymi wschod-
nimi partnerami. Polska, mająca 
rozwinięte stosunki handlowe z Ro-
sją, chce aktywnie współuczestni-
czyć w kształtowaniu relacji gospo-
darczych między Unią Europejską 
a tym państwem, opartych na zasa-
dach wzajemnych korzyści i partnerstwa. Wiceminister przypomniał, że resort gospodarki inicjuje również 
aktywizację kontaktów i współpracy w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Za jeden z ważnych 
czynników rozszerzania współpracy gospodarczej z Rosją uznał także nawiązywanie nowych kontaktów 
na szczeblu międzyregionalnym, a także utrzymywanie i pogłębianie współpracy z naszymi tradycyjnymi 
partnerami, takimi jak Obwód Kaliningradzki. 
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Ekaterina Belyakova, przedstawiciel handlowy Federacji Rosyjskiej w Polsce, zapoznała uczest-
ników konferencji z warunkami rozpoczynania inwestycji w tym kraju i z ofertą adresowaną do polskich 
przedsiębiorców. 

O roli polskich służb dyplomatycznych w Rosji w promocji polskiej gospodarki oraz pomocy pol-
skim przedsiębiorcom mówił kierownik Wydziału Ekonomicznego Ambasady RP w Moskwie Krzysztof 
Kordaś. Podkreślił, że działania promocyjne w wymiarze międzyregionalnym stanowią zdecydowany prio-
rytet dyplomacji gospodarczej w kształtowaniu dwustronnych stosunków gospodarczych. Jego zdaniem, 
współpraca powinna odbywać się na różnych płaszczyznach: gospodarczej, samorządowej, kulturalnej, 
oświatowo-naukowej i turystycznej. Podkreślał także znaczenie zrzeszania się polskich fi rm w organizacje 
i stowarzyszenia gospodarcze, gdyż wówczas łatwiej formułować oczekiwania wobec polskiej placówki 
dyplomatycznej, a także wobec lokalnych rosyjskich władz samorządowych.

Finansowe instrumenty wspierania współpracy gospodarczej z Rosją omówił prezes Banku Gospo-
darstwa Krajowego Tomasz Mirończuk. Jego zdaniem, fi nansowany w ten sposób eksport jest efektywny 
ekonomicznie i oparty na bardzo korzystnych warunkach fi nansowych, obarczony stosunkowo niskimi 
kosztami kredytu.

Podczas konferencji swoje doświadczenia z inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej 
w Rosji zaprezentowali również polscy przedsiębiorcy.

Komisja Gospodarki Narodowej w 2010 r. dała także wyraz swej aktywności, organizując liczne 
(ok. 20) posiedzenia seminaryjne, poświęcone tematyce związanej z najważniejszymi, zdaniem jej człon-
ków, gałęziami gospodarki i dotykającymi ich problemami. Podczas kilku spotkań dyskutowano na temat 
sektora energetycznego:

• Informacja na temat programu polskiej energetyki jądrowej i jej kierunków do 2030 r. (27 I 2010 r.): 
omówienie rozwoju energetyki atomowej na świecie i stosowanych technologii, postępowania z od-
padami radioaktywnymi, znaczenia elektrowni atomowych dla polskiego systemu elektroenerge-
tycznego i polskiej gospodarki; harmonogram działań dla energetyki jądrowej; prezentacja danych 
dotyczących stosunku polskiego społeczeństwa do budowy elektrowni jądrowej i ogólnego stanu 
wiedzy Polaków w tej dziedzinie; podkreślenie wagi dywersyfikacji struktury wytwarzania energii 
elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej; przygotowanie infrastruktury dla ener-
getyki jądrowej i zapewnienie inwestorom warunków do wybudowania i uruchomienia elektrowni 
jądrowych z wykorzystaniem bezpiecznych technologii). 

• Polityka energetyczna Polski do 2030 r. (9 III 2010 r.): wyzwania i priorytety polskiej energetyki 
oraz program działań wykonawczych na lata 2009–2012, czyli duże zapotrzebowanie rozwijającej 
się gospodarki na energię, nieadekwatny poziom rozwoju infrastruktury wytwórczej i transporto-
wej paliw i energii, znaczne uzależnienie od zewnętrznych dostaw gazu ziemnego, zobowiązania 
w zakresie ochrony środowiska (klimat) oraz duże uzależnienie od zewnętrznych dostaw ropy naf-
towej; prezentacja 6 podstawowych kierunków polityki energetycznej państwa (poprawa efektyw-
ności energetycznej, wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii, dywersyfikacja struktury wy-
twarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej, rozwój wykorzystania 
konkurencyjnych rynków paliw i energii, rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz 
ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko).

• Kierunki rozwoju konkurencji w sektorze elektroenergetycznym w kontekście planowanej prywaty-
zacji sektora (24 III 2010 r.): informacja na temat prywatyzacji 4 energetycznych grup kapitałowych 
– PGE Polska Grupa Energetyczna SA, Tauron Polska Energia SA (łącznie ok. 60% wytwarzanej 
krajowej energii elektrycznej), Enea SA i Energa.

• Informacja rządu na temat polityki energetycznej UE/bezpieczeństwa energetycznego jako priorytetu 
polskiej prezydencji w drugiej połowie 2011 r. (7 VII 2010 r.): zapoznanie z planami przeprowadzenia 
debaty politycznej na szczeblu Rady UE i Rady Europejskiej, poświęconej ocenie stosunków w obsza-
rze energii i wypracowaniu nowych kierunków działania UE w tym zakresie, ocenie wyznaczonych 
kierunków zewnętrznej polityki energetycznej, efektywności działań prowadzonych w ramach tej po-
lityki i potrzeby dostosowania do zmieniających się realiów prawno-politycznych, propozycji nowych 
kierunków i działań, gwarantujących możliwość spójnego i solidarnego prowadzenia przez UE ze-
wnętrznej polityki energetycznej, również w kontekście Traktatu Lizbońskiego; rewizja wytycznych 
Transeuropejskich Sieci Transportowych (TEN-T), w tym zasad finansowania inwestycji; kontynuacja 
wcześniejszych działań prezydencji w zakresie Energetycznego Pakietu Infrastrukturalnego.

• Informacja ministra Skarbu Państwa nt. prywatyzacji sektora elektroenergetycznego (3 VIII 2010 r.): 
zapoznanie z dokumentami przyjętymi przez Radę Ministrów, stanowiącymi podstawę polityki 
prywatyzacyjnej w sektorze elektroenergetycznym („Plan prywatyzacji na lata 2008–2011”, „Klu-
czowe spółki do prywatyzacji w latach 2009–2010”, „Program dla elektroenergetyki”, „Polityka 
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energetyczna Polski do 2030 r.”); przebieg prywatyzacji 4 największych grup energetycznych i spółek 
energetycznych; przewidywane przychody z prywatyzacji to ok. 55 mld zł. Informację na ten temat 
przedstawiono również całej Izbie na 62. posiedzeniu, 12 VIII 2010 r. 
Komisja zapoznała się też z informacjami na temat przebiegu prywatyzacji majątku Skarbu Państwa 

w pierwszej połowie 2010 r. (6 VII 2010 r.), przedstawionymi przez Ministerstwo Skarbu Państwa, Mini-
sterstwo Gospodarki, Urząd Regulacji Energetyki, Polską Izbę Gospodarczej Energii Odnawialnej.

Z zagadnieniami dotyczącymi źródeł pozyskiwania energii wiązały się 2 inne posiedzenia tematyczne:
• „Ochrona i racjonalna gospodarka zasobami złóż w kontekście projektu nowego prawa geologicznego 

i górniczego oraz ujawniania potencjalnych zasobów gazu w niekonwencjonalnych złożach na terenie 
Polski” (28 VII 2010 r.): informacje na temat ochrony i racjonalnej gospodarki zasobami złóż w kontek-
ście projektu nowego prawa geologicznego i górniczego oraz ujawniania potencjalnych zasobów gazu 
w niekonwencjonalnych złożach (gaz łupkowy) w Polsce; główne tezy, wykonanej na zlecenie Komi-
sji Gospodarki Narodowej, analizy koncesjonowania działalności geologiczno-górniczej w zakresie 
poszukiwania, rozpoznawania i eksploatacji złóż węglowodorów; omówienie racjonalnej gospodarki 
złożami i ochrony złóż; ograniczeń w wykorzystaniu złóż (protesty społeczne, istniejące lub planowa-
ne zagospodarowanie przestrzenne terenu, wymagania ochrony środowiska i prawo własności nieru-
chomości gruntowych); wskazanie na konieczność opracowania odrębnej ustawy, regulującej kwestie 
ochrony złóż kopalin i obszarów ich perspektywicznego występowania, racjonalnej gospodarki złoża-
mi kopalin; omówienie aspektów finansowych poszukiwania i eksploatacji zasobów węglowodorów 
w Polsce; prezentacja zasobów gazu łupkowego w USA i spodziewanych jego zasobów w Polsce. 

• Realizacja terminalu LNG w Świnoujściu oraz inwestycji towarzyszących (10 VIII 2010 r.): zapo-
znanie ze stanem realizacji (zawarcie wieloletniego kontraktu na dostawy LNG w latach 2014–2034 
między spółkami PGNiG a Qatargas; zakończenie odbioru dokumentacji FEED; uzyskanie nie-
zbędnych decyzji z zakresu ochrony środowiska, pozwolenia na budowę; podpisanie umów na wy-
konawstwo oraz nadzór inwestorski; finalizowanie finansowania projektu); przewidywany termin 
zakończenia inwestycji to połowa 2014 r.; zdolność regazyfikacyjna terminalu – 5 mld–7,5 mld m3. 
W kręgu zainteresowań Komisji Gospodarki Narodowej znalazły się również, podejmowane już 

wcześniej, kwestie związane z funkcjonowaniem transportu i stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego:
• Informacja na temat sytuacji w spółce „Przewozy Regionalne” (2 II 2010 r.): zapoznanie z głównymi 

problemami spółki (zadłużenie u PKP PLK, PKP Intercity i PKP Energetyka – ok. 3 374 mln zł), 
bieżącą sytuacją i wprowadzanymi zmianami (nowe usługi – interRegio i nowoczesne rozwiązania 
techniczne w zakresie nadzoru ruchu i wykorzystania taboru spółki, rezygnacja z używania członu 
„PKP” w nazwie, przygotowywanie wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia ugody 
z wierzycielami); kłopoty z usamorządowieniem kolejowych przewozów regionalnych (m.in. utrata 
płynności finansowej, spowodowana zadłużeniem z okresu poprzedzającego usamorządowienie, 
nieprzekazanie, mimo zapisów w umowie, majątku koniecznego do funkcjonowania spółki). 

• Informacja na temat sytuacji Urzędu Transportu Kolejowego (10 VIII 2010 r.): zapoznanie z zadania-
mi urzędu (licencjonowanie, regulacja rynku transportu kolejowego, bezpieczeństwo ruchu kolejowe-
go, przestrzeganie praw pasażerów, nadzór techniczny nad eksploatacją i utrzymaniem linii kolejowych 
i pojazdów kolejowych, licencje i świadectwa maszynistów) i jego trudną sytuacją kadrowo- finansową, 
zagrożeniem realizacji zadań (łączny koszt wdrożenia nowych regulacji i wynikających z nich zadań 
w latach 2011–2014 – ok. 10 mln 225 tys. zł, a planowany na 2011 r. budżet całego urzędu – ok. 15 mln 
408 tys. zł); apel o wsparcie przez senatorów działań w pozyskaniu środków umożliwiających sprawne 
funkcjonowanie urzędu w okresie wdrażania koncepcji zrównoważonego rozwoju transportu w Polsce.

• Sprawozdanie „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, działania realizowane w tym zakresie 
w 2009 r. oraz rekomendacje na 2010 r.”, wspólnie z Komisją Praw Człowieka, Praworządności i Pe-
tycji oraz Komisją Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (3 VIII 2010 r.): trwały 
i nienotowany spadek liczby wypadków drogowych, ofiar śmiertelnych i rannych; główne przyczy-
ny wypadków w 2009 r.; spadek liczby wypadków z udziałem nietrzeźwych kierowców; ekonomicz-
ny i społeczny aspekt wypadków drogowych; dane statystyczne dotyczące m.in. liczby wypadków 
i osób zabitych w wypadkach drogowych w Polsce, a także na tle krajów Unii Europejskiej; dzia-
łania kontrolne, legislacyjne, profilaktyczno-edukacyjne i organizacyjno-logistyczne policji (m.in. 
współpraca z resortem edukacji, specjalne akcje i kampanie, programy techniczne, szkolenia). 
Senatorów z komisji gospodarki interesowały także zagadnienia związane z turystyką, którym poświę-

cono posiedzenie „Turystyka – czy i jak państwo powinno pomagać w rozwoju branży?” (25 V 2010 r.). Podczas 
tego spotkania zapoznano się z informacją na temat funkcjonowania i kierunków rozwoju turystyki w Pol-
sce; planami budowania mocnych podstaw gospodarki turystycznej zgodnie ze zobowiązaniami podjętymi 
przez Radę Ministrów w dokumencie „Kierunki rozwoju turystyki do 2015 r. (kierunki tworzenia strategii 
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i programów rozwoju na szczeblu lokalnym i subregionalnym, przygotowanie i ocena projektów fi nan-
sowanych i współfi nansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej). Wskazano na znaczenie 
rozwoju przemysłu turystycznego w obliczu organizacji przez Polskę fi nałowego turnieju mistrzostw Eu-
ropy w piłce nożnej w 2012 r. Dostrzeżono rolę wsparcia rozwoju turystyki przez unijne środki fi nansowe. 
Zapoznano się też z informacją o instrumentach rozwoju turystyki (m.in. zwiększenie dostępu mikro-, ma-
łych i średnich przedsiębiorców do fi nansowania zewnętrznego; wprowadzenie wyższej ulgi inwestycyjnej 
dla nich i dla nowo zakładanych fi rm). Senatorom zaprezentowano również instrumenty wsparcia branży 
turystycznej w innych krajach europejskich. 

Szczególne zainteresowanie członków Komisji Gospodarki Narodowej budziła efektywność pro-
mowania polskiej gospodarki w świecie. Podczas poświęconego temu posiedzenia, 25 V 2010 r., za-
poznali się m.in. z informacjami na temat działań Ministerstwa Gospodarki podejmowanych na rzecz 
wzmocnienia wizerunku gospodarczego Polski (organizowanie stoisk informacyjnych na imprezach, tar-
gach i wystawach; obsługa misji gospodarczych; przekazywanie informacji o przetargach; organizowa-
nie konferencji, seminariów i warsztatów; przygotowywanie biuletynów, przewodników po rynku i ana-
liz branżowych; organizowanie przedsięwzięć z zakresu public relations, a także działań promocyjnych 
podejmowanych przez pozarządowe organizacje gospodarcze). Wskazywano na potrzebę koordynacji 
działań i powołania wyspecjalizowanej agencji rządowej, kompleksowo odpowiadającej za promocję go-
spodarczą kraju. Zapowiedziano przyjęcie stanowiska komisji w sprawie działań na rzecz efektywnego 
promowania polskiej gospodarki za granicą.

Kilka posiedzeń komisja poświęciła również przedsiębiorczości i warunkom prowadzenia działal-
ności gospodarczej w Polsce:

• „Doing Business 2011” – jaka jest prawda o warunkach prowadzenia działalności gospodarczej 
w Polsce?”: zapoznanie z raportem Banku Światowego, stanowiącym przegląd warunków rozwoju 
przedsiębiorczości w 183 krajach, sporządzonym na podstawie badania regulacji pod kątem sprzy-
jania działalności gospodarczej i jej ograniczania (główne badane obszary: rozpoczynanie dzia-
łalności gospodarczej, zdobywanie pozwoleń na budowę, rejestrowanie własności, pozyskiwanie 
kredytu, ochrona inwestorów, płacenie podatków, prowadzenie transgranicznej wymiany handlo-
wej, egzekwowanie umów gospodarczych i kończenie działalności gospodarczej); przedstawienie 
miejsca Polski w tym rankingu (np. 164. miejsce na 183 pod względem możliwości uzyskania po-
zwoleń na budowę, 15. pozycja w dziedzinie otrzymywania kredytu); wskazanie na konieczność 
uproszczenia regulacji podatkowych i ujednolicenia interpretacji urzędów. 

• „Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – dokonania i wyzwania”: prezentacja działalności na 
rzecz rozwoju gospodarki, wykorzystania nowych technologii, rozwoju regionalnego, przeciwdzia-
łania bezrobociu i tworzenia nowych miejsc pracy ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora 
małych i średnich przedsiębiorstw (wsparcie finansowe przedsiębiorstw i instytucji rozwoju przedsię-
biorczości, opracowywanie i upowszechnianie rezultatów analiz i badań sektorowych, promowanie 
powiązań kooperacyjnych, ułatwianie przedsiębiorcom i osobom planującym rozpoczęcie działalności 
gospodarczej dostępu do informacji, kreowanie postaw innowacyjnych, stymulowanie działalności 
badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw, pozyskiwanie praw ochrony własności przemysłowej, wyko-
rzystywanie wyników badań naukowych w procesie powstawania i rozwoju przedsiębiorstw).
W kręgu zainteresowań Komisji Gospodarki Narodowej znalazły się także zagadnienia związane z do-

stępem do nowoczesnych technologii, z rozwojem usług i sieci telekomunikacyjnych. Podczas posiedzenia nt. 
„Wdrażanie ustawy wspomagającej wprowadzenie Internetu szerokopasmowego – zagrożenia” senatorowie 
zapoznali się z zapisami regulacji, zmierzającymi do nadrobienia zaległości cywilizacyjnych w stosunku do 
większości krajów Unii Europejskiej, do stymulacji wzrostu gospodarczego, przeciwdziałania wykluczeniu 
cyfrowemu osób zagrożonych nim z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. 

W kwestiach, które Komisja Gospodarki Narodowej uznała za szczególnie istotne, w 2010 r. zaję-
ła stanowiska. W stanowisku w sprawie kolejowych przewozów regionalnych na obszarze Polski, skiero-
wanym do ministra infrastruktury, władz spółek kolejowych, samorządów wojewódzkich oraz związków 
zawodowych, komisja zwróciła się o wypracowanie porozumienia skutkującego podjęciem działań, zmie-
rzających do rozwiązania istniejących problemów. Wskazała na konieczność pełnego oddłużenia Spółki 
Przewozy Regionalne na podstawie umowy z Ministerstwem Infrastruktury, przekazania przez PKP SA 
elementów zaplecza technicznego, w tym obiektów do serwisowania, określenia zasad i kosztów dostępu 
do infrastruktury – opłaty dostępu do linii kolejowych. Komisja uznała również za niezbędne dokonanie 
wnikliwej i szybkiej analizy stanu spółki i zbadanie przez niezależnego audytora przyczyn sytuacji. Wska-
zała też na konieczność poprawy jakości obsługi klienta.

W stanowisku w sprawie promocji polskiej gospodarki zawarto krytyczną ocenę działań podejmo-
wanych przez agendy rządowe na rzecz promocji gospodarczej Polski za granicą (brak spójnej i konse-
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kwentnie realizowanej strategii promocji polskiej gospodarki, brak silnej instytucji, odpowiedzialnej za 
realizację i koordynację działań wspierających interesy gospodarcze Polski za granicą; rozproszenie i nie-
efektywne wydawanie środków przeznaczonych na promocję między agendy rządowe, działające w sposób 
nieskoordynowany). Członkowie komisji wskazali na potrzebę zmiany i intensyfi kacji działań rządu, skut-
kujących koniecznymi modyfi kacjami w systemie promocji polskiej gospodarki.

Na podstawie Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności, 
załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Senat 
może przekazać przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji uzasadnioną opinię o nie-
zgodności projektu aktu ustawodawczego z zasadą pomocniczości. Korzystając z tej możliwości, zgodnie 
z Regulaminem Senatu, Komisja Gospodarki Narodowej – wspólnie z Komisją Spraw Unii Europejskiej 
– przygotowała opinię w sprawie niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia 
pracy sezonowej; KOM (2010) 379. 

Petycje, prawa i wolności obywatelskie 
Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w 2010 r. łącznie zebrała się na 76 posiedze-

niach, rozpatrzyła 45 ustaw. 
Zgodnie z Regulaminem Senatu Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji podejmuje w swych 

pracach problematykę dotyczącą praw i wolności obywatelskich i ich instytucjonalnych gwarancji, funkcjo-
nowania wymiaru sprawiedliwości i bezpieczeństwa publicznego, przestrzegania prawa i praw człowieka. Do 
ważnych zadań należy rozpatrywanie petycji, dzięki którym obywatele mają możliwość bezpośredniego udziału 
w sprawowaniu władzy i mogą indywidualnie lub zbiorowo zgłaszać prośby, wnioski czy propozycje, dotyczące 
spraw związanych z życiem publicznym. Taką możliwość przewiduje polska konstytucja. 

W 2010 r. marszałek Senatu skierował do komisji 21 petycji, spośród których rozpatrzyła ona 20. 
W odniesieniu do 10 prowadzono prace, w 2 wypadkach zakończone wniesieniem projektów ustaw. W sto-
sunku do 10 petycji komisja postanowiła o zakończeniu lub niepodejmowaniu prac. Ponadto kontynuowano 
pracę nad petycjami wniesionymi w 2009 r., zwieńczone przyjęciem 4 projektów ustaw i 1 projektu uchwa-
ły senackiej. Ogółem w 2010 r. pracowano nad 30 petycjami.

Najwięcej (4) petycji dotyczyło rent i emerytur, m.in. renty socjalnej, zasad waloryzacji, kapitału po-
czątkowego czy okresów składkowych. Inne 3 petycje zawierały postulaty dotyczące kombatantów i osób 
represjonowanych, a przede wszystkim rozszerzenia kręgu podmiotów uprawnionych do otrzymywania 
z tego tytułu świadczeń o osoby represjonowane i internowane w stanie wojennym. Kolejne 3 petycje od-
nosiły się do świadczeń społecznych, takich jak świadczenia pielęgnacyjne czy zasiłek rodzinny. Wniesio-
no również 2 petycje dotyczące spraw mieszkaniowych – spółdzielni mieszkaniowych i byłych mieszkań 
zakładowych. W 2 petycjach, odnoszących się do prawa karnego, chodziło o zakaz prowadzenia pojazdów 
mechanicznych i wprowadzenie obowiązku pracy dla skazanych. Petycje dotyczyły także reprywatyzacji, 
roszczeń z tytułu przedwojennych obligacji Skarbu Państwa, ochrony danych osobowych, standaryzacji 
grafi cznego wizerunku godła państwowego czy zadośćuczynienia krzywdom byłych pracowników PGR-
-ów, a także zmian w ordynacji wyborczej do organów samorządu terytorialnego. 

Ostatecznie Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji wniosła do marszałka Senatu nastę-
pujące projekty ustaw i uchwał:

• projekt ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego 
transportu zbiorowego (Senat 21 X 2010 r. odrzucił ten projekt);

• projekt ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach; 
• projekt ustawy o usunięciu z nazw dróg, ulic, mostów, placów, i innych obiektów symboli ustrojów 

totalitarnych; projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących 
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy o działach administracji rządowej;

• projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami repre-
sji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy o działach administracji rządowej;

• projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie Kodeksu cywilnego; 

• projekt ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
• projekt uchwały w sprawie uczczenia pamięci żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, prześla-

dowanych, aresztowanych i skazanych w Polsce w latach 1944–1956 za działalność w szeregach 
Armii Krajowej (12 VIII 2010 r. Senat podjął uchwałę w sprawie uczczenia pamięci żołnierzy Pol-
skiego Państwa Podziemnego).
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Oprócz projektów ustaw realizujących postulaty zawarte w petycjach Komisja Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji wniosła projekt nowelizacji ustawy o orderach i odznaczeniach. Przewiduje on, 
że zakres danych i sposób ich udostępnienia prezydentowi przez prezesa IPN będzie odpowiadać regula-
cjom dotyczącym dostępu do informacji na temat niektórych osób pełniących funkcje publiczne, w trybie 
określonym w ustawie z 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa 
z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Inicjatorzy projektu uznali, że prezydent powinien mieć 
narzędzia umożliwiające mu sprawdzanie kandydatów do odznaczeń. Senat na swoim 60. posiedzeniu zde-
cydował o wniesieniu tego projektu do Sejmu.

Zgodnie ze zmienionym w 2010 r. regulaminem Izby, Komisja Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji – wspólnie z Komisją Spraw Unii Europejskiej – przyjęła także projekt opinii w sprawie zgodności 
z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, zmieniającego rozpo-
rządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 ustanawiające Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Opera-
cyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex). Uznano, że projekt 
rozporządzenia jest niezgodny z zasadą pomocniczości.

Członkowie komisji złożyli ponadto wizytę w Centrum Monitorowania Skazanych (ośrodek, do 
którego docierają sygnały od wszystkich skazanych objętych systemem dozoru elektronicznego, odbywa-
jących karę poza więzieniem). 

Wspólnie z komisją gospodarki i komisją samorządu zapoznali się też z raportem na temat stanu 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, działań realizowanych w tym zakresie w 2009 r. i rekomendacjami na 
rok 2010. Na wspólnym posiedzeniu z komisją budżetu członkowie komisji praworządności przeprowadzili 
debatę na temat reprywatyzacji i roszczeń obywateli wobec Skarbu Państwa. 

Zgodnie ze swoimi kompetencjami w analizowanym okresie komisja odbyła również posiedzenia po-
święcone rozpatrzeniu informacji: o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2009 r., 
o działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2009 r., o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w 2009 r., a także o działalności Sądu Najwyższego w 2009 r. 

Polityka społeczna
Komisja Rodziny i Polityki Społecznej w 2010 r. zebrała się na 51 posiedzeniach, rozpatrzyła na 

nich m.in. 31 ustaw. W kręgu zainteresowań komisji znajdują się zasady kreowania polityki i tworzenia pra-
wa służącego osobom niepełnosprawnym, a także status pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych. 
We współpracy z Bankiem Światowym podjęto prace nad stworzeniem w Polsce nowego systemu opieki 
długoterminowej nad osobami przewlekle chorymi i niesamodzielnymi. Przewodniczący komisji senator 
Mieczysław Augustyn, szefujący jednocześnie Parlamentarnemu Zespołowi ds. Osób Starszych, przygoto-
wał wraz z ekspertami i przedstawił we wrześniu 2010 r. zieloną księgę – raport o opiece długoterminowej 
w Polsce. Ten dokument stanowi podstawę podjętych już prac nad projektem właściwej ustawy.

Działania komisji dotyczą także fi nansowania i warunków kontraktowania opieki pielęgniarskiej w do-
mach pomocy społecznej czy wzmocnienia roli pracowników socjalnych. Komisja Rodziny i Polityki Społecznej 
21 I 2010 r. przyjęła stanowisko, w którym zaprotestowała przeciw warunkom kontraktów na pielęgniarską opie-
kę długoterminową świadczoną w domach pomocy, proponowanym przez resort zdrowia i Narodowy Fundusz 
Zdrowia. Zdaniem senatorów, przyjęcie warunków zaoferowanych przez ministerstwo spowodowałoby odejście 
pielęgniarek z domów pomocy społecznej, zaprzepaściło ich wysiłek włożony w podnoszenie kwalifi kacji i ne-
gatywnie odbiło się na wizerunku Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

W swoich pracach komisja podejmowała również problematykę usprawnienia procedur adopcyjnych 
i rodzinnych form opieki nad dzieckiem. W centrum uwagi senatorów stale znajdują się sprawy związane 
z ubezpieczeniami społecznymi i prawem pracy, a także z instytucjami społeczeństwa obywatelskiego.

Od 2010 r., w wyniku zmian Regulaminu Senatu, wprowadzonych po wejściu w życie Traktatu 
z Lizbony, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej współuczestniczy w opiniowaniu przez polski parlament 
dokumentów Unii Europejskiej. W 2010 r. wydała opinię w sprawie opublikowanej przez Komisję Europej-
ską „Zielonej księgi na rzecz adekwatnych, stabilnych i bezpiecznych systemów emerytalnych w Europie”, 
w której m.in. podkreśliła konieczność zmiany sposobu naliczania długu publicznego tak, aby środki gro-
madzone na wypłatę przyszłych emerytur w części kapitałowej systemu emerytalnego nie były zaliczane 
do tego długu. Komisja poparła także postulat Komisji Europejskiej, zawarty w zielonej księdze, aby po-
prawić monitorowanie domyślnych zobowiązań systemów emerytalnych.

Po zapoznaniu się z informacją pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych na temat 
usytuowania, roli i zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz jego sa-
mego po 2011 r. Komisja Rodziny i Polityki Społecznej postanowiła podjąć starania zmierzające do wpro-
wadzenia zmian ustawowych, wzmacniających pozycję PFRON poprzez zachowanie osobowości prawnej 
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i zwiększenie roli oraz rangi pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych. W opinii senatorów, 
te działania mają usprawnić działania PFRON, nie podwyższając kosztów jego funkcjonowania. 

Komisja Rodziny i Polityki Społecznej odbyła również posiedzenie seminaryjne, poświęcone prezentacji 
„Strategii polityki społecznej województwa wielkopolskiego”. Podczas spotkania podkreślano, że badania prze-
prowadzone przez Pentor Research International wskazują, iż Wielkopolanie są w Polsce najbardziej zadowoleni 
z relacji w swojej społeczności. Wynika to z faktu, że reprezentują dość spójne postawy wobec norm i wartości, 
zaufania i typy działań. Strategię opracowano na podstawie diagnozy demografi cznej, zdrowotnej i socjoeko-
nomicznej. Nie jest strategią pomocy społecznej, lecz narzędziem kształtowania wszystkich obszarów polityki 
społecznej regionu. Ma być inspiracją dla działań podejmowanych na szczeblu lokalnym. Uczestnicy spotkania 
docenili profesjonalne przygotowanie strategii. Zarzuty zaś dotyczyły niedostatecznego podkreślenia roli rodzi-
ny jako najważniejszego podmiotu polityki społecznej i niedostatecznego odwołania do rozwiązań zgodnych 
z ideą gospodarki społecznej.

Rok 2010 był Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, m.in. dlatego 
8 X 2010 r. z inicjatywy Komisji Rodziny i Polityki Społecznej we współpracy z Caritas Polska i Katolic-
kim Uniwersytetem Lubelskim w Senacie zorganizowano konferencję „Skazani na ubóstwo!?”. Jak powie-
dział prezydent Caritas Europa ks. prof. Erny Gillen: „Ubóstwo to coś więcej niż życie bez dostatku. Do-
tyka ono całą osobę, we wszystkich aspektach. Dotyka ono także całe społeczności, w których żyją ludzie 
biedni”. Podczas spotkania poszukiwano sposobów ograniczenia stale rosnącej w Polsce liczby osób zubo-
żałych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przewodniczący komisji senator M. Augustyn zauważył, 
że niezbędna jest do tego rzetelna diagnoza przyczyn ubóstwa, a także stworzenie na szczeblu lokalnym 
i centralnym koalicji na rzecz przeciwdziałania marginalizacji społecznej. Jednym z kroków zmierzających 

do postawienia takiej diagnozy jest 
– przygotowane przez pracowników 
KUL z inicjatywy Caritas – opra-
cowanie „Skazani na wykluczenie!? 
Zasoby adaptacyjne osób zagro-
żonych marginalizacją społeczną”. 
Podkreślono, że opracowując stra-
tegie przeciwdziałania marginaliza-
cji, należy uwzględniać możliwości 
adaptacyjne człowieka, koncentro-
wać się na jego potencjale, a nie na 
zaburzeniach. Autorzy publikacji za-
prezentowali strategie wzmacniające 
potencjał adaptacyjny osób zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym.

Problematyka zdrowotna
Komisja Zdrowia jako jedna z nielicznych komisji senackich w sprawach, które uznaje za bardzo istot-

ne, zajmuje stanowiska skierowane do odpowiednich organów czy instytucji. Po zapoznaniu się z sytuacją Głów-
nej Biblioteki Lekarskiej, 16 II 2010 r., komisja jednomyślnie zaakceptowała stanowisko w sprawie zachowania 
w nienaruszonym stanie Zbiorów Specjalnych Głównej Biblioteki Lekarskiej w budynku przy ul. Jazdów. 

W trakcie posiedzenia wiceminister zdrowia Cezary Rzemek podkreślił, że zbiory specjalne 
Głównej Biblioteki Lekarskiej i pawilon szpitala ujazdowskiego, w którym są przechowywane, wy-
magają specjalnej troski. Wiceminister zwrócił także uwagę na znaczące zaległości biblioteki wobec 
ZUS. Procedura uzgodnień między stronami na temat wielkości zobowiązań przeciągała się i unie-
możliwiała podjęcie stosownych decyzji przez ministra zdrowia. Rektor Warszawskiego Uniwersyte-
tu Medycznego prof. Marek Krawczyk zaproponował umieszczenie eksponatów biblioteki lekarskiej 
w pomieszczeniach uniwersytetu. 

Komisja Zdrowia w swoim stanowisku przypomniała, że tzw. pawilon 2 w kompleksie dawnego 
szpitala ujazdowskiego, gdzie znajdują się zbiory specjalne, a także magazyny książek i czasopism bi-
blioteki, to „miejsce utożsamiane z bohaterską tradycją personelu medycznego w czasie powstań i wojen, 
stanowiące bezcenny obiekt historyczny”. Zdaniem komisji, „zgromadzone wielkim wysiłkiem zbiory mu-
zealne i archiwalne oraz książki dotyczące historii polskiej medycyny powinny pozostać nienaruszone, 
a działalność od lat niedofi nansowanej Głównej Biblioteki Lekarskiej powinna zostać zauważona i doce-
niona, nie zaś zmarnowana poprzez odebranie ważnego dla historii polskiej medycyny budynku szpitala 
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i zgromadzonych zbiorów”. W opinii senatorów, włączenie tej części biblioteki do kompleksu planowanych 
inwestycji przy zachowaniu, a nawet rozszerzeniu dostępności zbiorów jest „jedynym rozsądnym rozwią-
zaniem i wyrazem szacunku dla całego środowiska medycznego”. 

Komisja Zdrowia zaapelowała „do wszystkich, w których gestii jest podejmowanie decyzji w tej 
sprawie, a szczególnie do ministra dziedzictwa narodowego i kultury oraz ministra zdrowia o zachowa-
nie dziedzictwa polskiej medycyny w nienaruszonym stanie, pozostawienie miejsca poświęconego trady-
cji lekarzy, nauce, patriotycznej postawie i historii”. Komisja zaproponowała, aby biblioteka jako istotny 
element Muzeum Historii Polski znalazła się w planowanym narodowym parku sztuki i kultury. Zda-
niem komisji, „rozszerzenie i wzbogacenie części wystawienniczej prezentującej publiczności historię 
polskiej medycyny wzbogaciłoby jedynie rozpatrywane obecnie koncepcje zmian tej części Warszawy”.

Komisja zajęła też stanowisko w sprawie utworzenia Innowacyjnego Forum Medycznego w Cen-
trum Onkologii w Bydgoszczy. Koszt tej inwestycji oszacowano na 20 mln zł. Komisja Zdrowia zwróciła 
się więc do Ministerstwa Zdrowia o zarezerwowanie na realizację tego przedsięwzięcia 4 mln zł w budże-
cie na 2011 r. Umożliwiłoby to zakończenie inwestycji w 2011 r.

Komisja Zdrowia w omawianym okresie organizowała także posiedzenia seminaryjne, poświęcone 
problemom zdrowotnym w kontekście medycznym i społecznym. W 2010 r. były to:

• „Niedosłuch jako problem kliniczny i społeczny. Współczesne metody leczenia niedosłuchu” 
(25 V 2010 r.): wyniki badań zaburzeń słuchu u noworodków i dzieci w wieku szkolnym; niedo-
słuch u dzieci i dorosłych, metody jego leczenia; szumy uszne; działalność i osiągnięcia Insty-
tutu Fizjologii i Patologii Słuchu. 

• „Problemy osób z autyzmem – działania i stan zaawansowania prac nad przygotowaniem karty praw 
osób z autyzmem” (20 VII 2010 r.): problemy osób z autyzmem i ich rodzin (np. dostęp do wczesnej 
diagnostyki, terapii i leków refundowanych); prace Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu i Sejmu nad 
kartą praw osób z autyzmem (projekt uchwały wniesiony przez grupę posłów w 2008 r., pierwsze 
czytanie 7 I 2009 r.); uwagi do niektórych zapisów projektu karty.
Senatorowie z komisji zdrowia zapoznali się również z informacjami na temat:

• „Ograniczenia sprzedaży preparatów w punktach aptecznych na wsi” (16 II 2010 r.): podstawa prawna 
sprzedaży produktów leczniczych w aptekach, punktach aptecznych i placówkach obrotu pozaaptecz-
nego, np. w sklepach zielarsko-medycznych; spór wokół rozporządzenia w sprawie kryteriów klasyfi-
kacji produktów leczniczych, dopuszczanych do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego i punk-
tach aptecznych; propozycje legislacyjne Ministerstwa Zdrowia porządkujące rynek farmaceutyczny. 

• „Kierunków wykorzystania oszczędności w europejskim programie operacyjnym 2007–2013 na 
sektor ochrony zdrowia – szanse i możliwości” (25 V 2010 r.): alokacja środków na projekty zwią-
zane z ochroną zdrowia będących w gestii Ministerstwa Zdrowia (350 mln euro w ramach progra-
mu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko”, 105 mln euro w ramach programu operacyjnego 
„Kapitał ludzki” i ok. 230 mln euro w ramach programu operacyjnego „Innowacyjna gospodarka”); 
dekapitalizacja sprzętu diagnostycznego w małych placówkach diagnostycznych; propozycja wystą-
pienia Komisji Zdrowia z wnioskiem do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o przeznaczenie środ-
ków uzyskanych z oszczędności w programach operacyjnych na zakup aparatury diagnostycznej.

• „Aspektów finansowych i organizacyjnych restrukturyzacji lecznictwa szpitalnego” (6 VII 2010 r.): 
sytuacja finansowa zakładów opieki zdrowotnej; ocena procesu restrukturyzacji samodzielnych pu-
blicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz realizacji uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowie-
nia programu wieloletniego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizują-

Wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworząd-
ności i Petycji dla rozpatrzenia poprawek 
zgłoszonych na 63. posiedzeniu Senatu do 
ustawy o zmianie ustawy o Państwowej In-
spekcji Sanitarnej (20 X 2010 r.).
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cych system ochrony zdrowia”, skierowanego do samorządów przekształcających ZOZ w spółki prawa 
handlowego; przekształcenia własnościowe w sektorze ochrony zdrowia w latach 1999–2009 (zmiana 
formy organizacyjno-prawnej przez szpitale, oddziały szpitalne, zakłady lecznictwa ambulatoryjnego 
oraz inne jednostki działające w strukturach publicznych zakładów opieki zdrowotnej). 

• „Globalnego sondażu dotyczącego używania tytoniu przez osoby dorosłe – GATS, Polska 
2009–2010” (30 XI 2010 r.): wyniki badań przeprowadzonych w Polsce przez GATS (Global 
Adult Tabacco Survey); koncepcja tworzenia stref wolnych od dymu tytoniowego na podstawie 
projektu „Odświeżamy nasze miasta”; deklaracja pomocy legislacyjnej komisji w zakresie pro-
mocji zdrowia i walki z nałogiem palenia tytoniu.

Kultura i media
W 2010 r. Komisja Kultury i Środków Przekazu pracowała nad 5 ustawami, w tym nad budzącą 

kontrowersje nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych. Rozpa-
trzyła także sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2009 r. i wniosła o jego 
odrzucenie przez Izbę.

Zainteresowania komisji wykraczały poza działalność legislacyjną, obejmowały także szersze spoj-
rzenie na kulturę. Dwa posiedzenia poświęcono więc Kongresowi Kultury Polskiej (Kraków 2009 r.). Sena-
torowie Barbara Borys-Damięcka i Janusz Sepioł podczas pierwszego spotkania poinformowali członków 
komisji o przebiegu kongresu, na którym twórcy, intelektualiści i animatorzy życia kulturalnego debato-
wali nad kondycją kultury polskiej i perspektywach jej rozwoju. Zapoznali się też z rządowym programem 
„Polska 2030”. Minister kultury Bogdan Zdrojewski zaś na drugim spotkaniu omówił działania podejmo-
wane po kongresie. Podkreślił, że wnioski z kongresu i rekomendacje, a także zalecenia przedstawione 
w 15 raportach o stanie kultury są podstawą do opracowania założeń modernizacji sektora kultury, polega-
jącej na wprowadzeniu zmian legislacyjnych i korekcie działań programowych resortu. W opinii ministra 
kultury, nie da się w Polsce, nawet do 2030 r., zastąpić państwowego mecenatu innymi mechanizmami 
fi nansowania kultury. 

W kręgu zainteresowań komisji kultury znalazła się również problematyka związana z funkcjo-
nowaniem instytucji kultury, w tym zarządzanie zespołami rezydencjonalnymi na przykładzie Łazienek 
Królewskich. Wiceminister kultury Tomasz Merta mówił m.in. o złożoności funkcjonowania tej placówki 
i trudnościach w zarządzaniu nią. Za najważniejsze wyzwania stojące przed dyrektorem Łazienek uznał 
ochronę substancji zabytkowej, kontynuowanie kultywacji ogrodu oraz wypracowanie właściwej koncepcji 
funkcjonowania i realizacji celów statutowych muzeum. 

Na temat nowej struktury organizacyjnej i nowej strategii funkcjonowania Muzeum Łazienki Kró-
lewskie mówił jego dyrektor Przemysław Nowogórski. Poinformował, że istotnym zmianom podlega m.in. 
oferta programowa działu edukacyjnego. Wyodrębniono też bibliotekę i archiwum naukowe ze zbiorem 
publikacji specjalistycznych, związanych z historią Łazienek Królewskich i epoką Stanisława Augusta. 
Działania te zmierzają do stworzenia ośrodka wiedzy o Łazienkach Królewskich.

Senatorów interesowały m.in. wysokość dotacji ministra kultury i nakładów poniesionych w ostatnich 
latach na prace konserwatorskie oraz źródła i stan dochodów własnych. Przedstawiono im też m.in. koszta 
prac remontowo-konserwatorskich (Pałac na Wodzie – 27 mln zł, wszystkie obiekty – ok. 200 mln zł).

Na posiedzeniu 6 I 2010 r. senatorowie zapoznali się z informacją Najwyższej Izby Kontroli o wyni-
kach kontroli gospodarowania mieniem oraz realizacji zadań nadawcy publicznego przez Telewizję Polską 
SA. Kontrola NIK objęła 6 jednostek, w tym Zakład Główny TVP SA w Warszawie (styczeń 2007 r.–sier-
pień 2009 r.) i została przeprowadzona na zlecenie sejmowej Komisji Skarbu Państwa. Celem kontroli była 
ocena gospodarowania majątkiem spółki TVP SA i wypełniania niektórych zadań nadawcy publicznego, 
w tym realizacji misji publicznej, tworzenia i rozpowszechniania programów telewizyjnych, fi nansowania 
produkcji fi lmowej, a także udostępniania dokumentacji programowej. 

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła gospodarowanie mieniem przez TVP SA, i 30 XII 2009 r. 
skierowała do prokuratury zawiadomienie o nieprawidłowościach. NIK stwierdziła, że w kontrolowanym 
okresie znacznie pogorszyła się sytuacja ekonomiczna i fi nansowa spółki (strata 149 700 tys. zł), co było 
skutkiem zarówno mniejszego wzrostu przychodów ze sprzedaży w stosunku do rosnących wydatków, 
jak i zmniejszania się przychodów z udziału w zyskach z opłat abonamentowych. Podejmowane działania 
zaradcze okazały się nieskuteczne. Za największe nieprawidłowości NIK uznała zaniechanie określania 
strategicznych kierunków rozwoju spółki oraz niegospodarną i niezgodną z prawem politykę kadrową. 
NIK negatywnie oceniła realizację niektórych zadań TVP jako nadawcy publicznego, skutkującą komer-
cjalizacją oferty programowej.
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Członków komisji zapoznano również z zaleceniami pokontrolnymi (konieczność: opracowania 
strategicznych kierunków rozwoju, wieloletnich planów gospodarowania mieniem i działalności progra-
mowej; podjęcia działań zapewniających poprawę efektywności ekonomicznej i fi nansowej; dostosowania 
struktury organizacyjnej zakładu głównego i ośrodków terenowych oraz wielkości zatrudnienia do zadań 
i możliwości fi nansowych; przestrzegania procedur udzielania zamówień publicznych; realizacji wniosków 
z audytu i kontroli wewnętrznej). 

Senatorowie wyrazili niepokój z powodu niepełnienia przez TVP funkcji misyjnej. Uznali za ko-
nieczne doprecyzowanie w ustawie o radiofonii i telewizji defi nicji „misji nadawcy publicznego”. Sformu-
łowali oświadczenie w tej sprawie i złożyli je do protokołu na piśmie.

2 i 14 VII 2010 r. komisja zajęła się problemem fi nansowania misji publicznej Polskiego Radia i Te-
lewizji Polskiej. Trybunał Konstytucyjny 16 III 2010 r. orzekł, że zaskarżone przez rzecznika praw oby-
watelskich przepisy ustawy o opłatach abonamentowych, dotyczące mechanizmu kontroli wykonywania 
obowiązku rejestracji odbiorników radiowych i telewizyjnych oraz obowiązku uiszczania opłat z tytułu ich 
używania, są zgodne z konstytucją (zdanie odrębne sędzi Teresy Liszcz: wskazanie niedoskonałości regula-
cji zawartej w ustawie abonamentowej, nieefektywności mechanizmu kontroli obowiązku uiszczania opłat 
abonamentowych i ich ściągania, skutkujących niemożnością realizacji misji publicznej). 

W 2010 r. Komisja Kultury i Środków Przekazu zorganizowała także 2 konferencje. Pierwszą, 
„90-lecie powrotu Polski nad Bałtyk” (25 II 2010 r.), przygotowano we współpracy z Ligą Morską i Rzecz-
ną, Polskim Towarzystwem Historycznym oraz Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego w Gdyni. 

Przewodniczący Komisji Kultury i Środków Przekazu senator P.Ł.J. Andrzejewski przypomniał, 
że dostęp do Morza Bałtyckiego Polska odzyskała na mocy traktatu wersalskiego, a 10 II 1920 r. w Pucku 
zorganizowano uroczystości symbolicznych zaślubin Polski z Bałtykiem. 

Uczestnicy konferencji zapoznali się z referatami dotyczącymi gospodarki morskiej i wodnej zarów-
no na tle Unii Europejskiej, jak i w kontekście potrzeb i oczekiwań wobec tych dziedzin gospodarki. Polską 
politykę morską w okresie międzywojennym i PRL przedstawił uczeń i biograf Eugeniusza Kwiatkowskie-
go, Marian Marek Drozdowski z Polskiego Towarzystwa Historycznego. Mówiąc o zasługach E. Kwiat-
kowskiego, przypomniał, że już w 1945 r. postulował on przekopanie Mierzei Wiślanej, co dałoby niezależ-
ność Polsce i możliwość rozwoju gospodarczego tego regionu. Na zakończenie swojego wystąpienia M.M. 
Drozdowski zaapelował m.in. o powołanie jednego urzędu zajmującego się gospodarką morską i wodną 
oraz opracowanie narodowej strategii wodnej.

Uczestnicy konferencji jednogłośnie podjęli uchwałę, powołującą Komisję Morską i Rzeczną, czyli poza-
rządową grupę konsultacyjną, mającą przedstawiać plany strategiczne i operacyjne oraz je konsultować, propono-
wać rozwiązania legislacyjne dotyczące morza, wód śródlądowych oraz polityki i gospodarki morskiej i wodnej.

Druga konferencja, „W kręgu śląskiej kultury, tradycji i dialektu” (19 X 2010 r.), została zorganizo-
wana z okazji 20. edycji konkursu „Po naszymu, czyli po śląsku”, którego inicjatorką była senator Maria 
Pańczyk-Pozdziej. 

Prof. Dorota Simonides (senator I–V kadencji Senatu) mówiła o znaczeniu folkloru w budowaniu 
tożsamości Ślązaków, przypomniała historię Śląska i najstarsze zabytki folkloru śląskiego. Podkreśliła też, 
że Śląsk, jako teren pogranicza, był swoistym tyglem, w którym stapiały się i przenikały różne kultury. Ta 
wielokulturowość wyrastała z poczucia własnej tożsamości i wartości własnej kultury, a także z szacunku 
dla wartości reprezentowanych przez inną grupę regionalną, etniczną czy narodową. 

Psychologiczno-socjologiczny 
status Śląska i gwar śląskich przedsta-
wił prof. Jan Miodek. Prof. Helena Sy-
nowiec zaś, omawiając miejsce dialek-
tu śląskiego w edukacji, zaapelowała 
o przywrócenie edukacji regionalnej, 
zlikwidowanej w 2008 r. w podsta-
wie programowej. W jej opinii, dzieci 
i młodzież powinny uczyć się o od-
mianach dialektów i wewnętrznym 
zróżnicowaniu danego dialektu. 

Przewodniczący Komisji Kultury i Środ-
ków Przekazu senator P.Ł.J. Andrzejewski 
przypomniał historię odzyskania przez Pol-
skę dostępu do Morza Bałtyckiego.
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Konferencji towarzyszyła wystawa przypominają-
ca budowę Gdyni i portu, historię Marynarki Wo-
jennej i szkolnictwa morskiego w okresie między-
wojennym.

Uczestnicy konferencji wysłuchali monologów lau-
reatów konkursu „Po naszymu, czyli po śląsku”: 
Krystiana Czecha, Łucji Dusek i Betiny Zimończyk.

Polską politykę morską w okresie międzywojennym 
i w czasach PRL przedstawił M.M. Drozdowski.

Inicjatorka konkursu „Po naszymu, czyli po ślą-
sku” senator M. Pańczyk-Pozdziej.
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Edukacja i sport
W 2010 r. Komisja Nauki, Edukacji i Sportu rozpatrzyła 23 ustawy. Omawiając np. ustawę o spo-

rcie, senatorowie dyskutowali o rozwiązaniach zawartych w rządowym projekcie, zanim odbyło się jego 
pierwsze czytanie. 

W związku z polską prezydencją w drugiej połowie 2011 r. komisja nauki, na wspólnym posiedzeniu 
z Komisją Spraw Unii Europejskiej (24 XI 2010 r.), zapoznała się z informacją rządu na temat wykorzysta-
nia kapitału intelektualnego Europy jako priorytetu tej prezydencji.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Maria Orłowska podkreśliła, że celem 
tego priorytetu jest promowanie międzynarodowego wizerunku Polski jako państwa myślącego nowocześnie 
o rozwoju Unii Europejskiej i globalnych wyzwaniach, przed jakimi staje społeczeństwo europejskie. Priorytet 
ma wskazać, że Polska rozumie potrzebę długofalowego wzmacniania pozycji Unii Europejskiej w wymiarze 
międzynarodowym oraz dostrzega konieczność realizacji celów i zadań określonych w strategii Europa 2020, 

w tym potrzebę takiego defi niowania 
polityki i działań, które w większym 
stopniu wykorzystają efekty synergii 
i będą ściślej zintegrowane. Priory-
tet zostanie również wykorzystany 
do zdefi niowania i upowszechnienia 
w wymiarze unijnym terminu „kapi-
tał intelektualny”. Polska to pierwsze 
państwo, które zaakcentuje kwestie 
intelektualne na forum unijnym. W ra-
mach tego priorytetu będzie także cho-
dziło o przygotowanie podstawy do 
dyskusji nad kształtem perspektywy 
fi nansowej na lata 2014–2020, w szcze-
gólności promowania polityki spójno-
ści jako narzędzia odpowiadającego na 
współczesne wyzwania rozwojowe. 

Z inicjatywy Komisji Nauki, Edukacji i Sportu odbyły się także konferencje: 
• „Harcerstwo niepokorne” (27 XI 2010 r.), zorganizowana wspólnie ze Związkiem Harcerstwa Rze-

czypospolitej w 30. rocznicę powstania Kręgu Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkow-
skiego, podczas której dyskutowano m.in. o wychowaniu młodego pokolenia. KIHAM jako ruch 
programowo-metodyczny zrzeszał ok. tysiąca niezależnych instruktorów z większości chorągwi 
Związku Harcerstwa Polskiego. Z ruchem współdziałał były naczelnik Szarych Szeregów Stanisław 
Broniewski „Orsza”. Jednym z jego członków był senator Kazimierz Wiatr. W stanie wojennym, 
jesienią 1982 r., nastąpiło samorozwiązanie kręgów. Część środowisk utworzyło wiosną 1983 r. nie-
jawny Ruch Harcerski, ujawniony w 1988 r. jako Ruch Harcerski Rzeczypospolitej. Znaczna część 
instruktorów KIHAM na fali odnowy w harcerstwie po 1989 r. współorganizowała Związek Harcer-
stwa Rzeczypospolitej i reformowała Związek Harcerstwa Polskiego.

• „Sport wyczynowy – stan i perspektywy” (23 XI 2010 r.): wskazanie najważniejszych problemów 
sportu wyczynowego. Obrady prowadzono w 2 sekcjach tematycznych – szkolenie w zespołowych 
grach sportowych i szkolenie w sportach indywidualnych. Wzięli w nich udział także naukowcy 
z wyższych szkół sportowych i przedstawiciele związków sportowych. 

Problematyka rolnicza
W trakcie 40 posiedzeń, jakie odbyła w 2010 r., Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła 

m.in. 19 ustaw, związanych z zakresem jej działalności. W kręgu jej zainteresowań znalazły się m.in. 
sprawy związane z produkcją i przetwórstwem artykułów rolnych, rynkiem rolnym, restrukturyzacją, mo-
dernizacją, fi nansami rolnictwa oraz przemysłu przetwórczego i przemysłu pracującego na rzecz rolnictwa, 
handlem artykułami rolnymi i żywnościowymi, tworzeniem rynku nowych produktów i usług rolnictwa.

Jedno z najważniejszych zadań Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2010 r. to nadzorowanie udzie-
lania pomocy rolnikom dotkniętym powodziami i podtopieniami. Na posiedzeniu, podczas którego komisja 
zapoznała się z informacją o pomocy udzielonej rolnikom w związku z powodzią i innymi klęskami żywio-
łowymi, na podstawie relacji rolników uznano ją za niewystarczającą. Senatorowie dociekali, czy sposób 

Konferencja „Sport wyczynowy – stan i perspektywy”.
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podziału środków jest przejrzysty i sprawny. Zwrócili także uwagę na fakt, że wsparcie nie obejmuje rolni-
ków, którzy ponieśli straty z powodu ulewnych deszczów i suszy.

W analizowanym okresie komisja przyjęła 2 stanowiska. Pierwsze dotyczyło gospodarki wodnej na 
wsi i w rolnictwie, a zostało opracowane w rezultacie dyskusji prowadzonej podczas konferencji poświęco-
nej tej problematyce, zorganizowanej w listopadzie 2009 r. z inicjatywy komisji rolnictwa. W stanowisku 
podkreślono, że decyzje dotyczące melioracji szczegółowych powinny należeć do samorządów gminnych, 
a nie powiatowych. Wskazano na konieczność ograniczenia dewastacji drzewostanu, urządzeń wodnych 
i melioracyjnych oraz użytków rolnych, powodującej wielomilionowe straty. Zalecono zwiększenie nakła-
dów na odbudowę, rozbudowę i modernizację urządzeń wodno-melioracyjnych oraz na ich utrzymanie, 
przyspieszenie tempa budowy lokalnych i indywidualnych oczyszczalni ścieków, opracowanie strategii 
kanalizacji wsi, odtworzenie spółek wodnych i aktywizacji ich działalności. Zwrócono także uwagę na wie-
lomilionowe straty i nieodwracalne szkody, spowodowane przez bobry niszczące drzewostan, urządzenia 
wodne i melioracyjne oraz użytki rolne.

W kolejnym stanowisku Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w sprawie zielonej księgi dotyczącej 
wspólnej polityki rybackiej, senatorowie uznali, że „istotą nowej polityki rybackiej powinno być sprzyja-
nie wzajemnemu zrozumieniu i tworzenie wspólnej wizji wszystkich zainteresowanych stron, które mają 
wpływ na rybołówstwo morskie, śródlądowe i akwakulturę, a także na przetwórstwo i handel produktami 
rybnymi”. Wśród ważkich celów wskazano m.in. odbudowę europejskich zasobów rybnych, zapewnienie 
rentowności fl otom rybackim poprzez dostosowanie liczebności fl oty rybackiej do ilości poławianych przez 
nią ryb, ograniczenie ich importu spoza Europy, zapewnienie konsumentom większego dostępu do wyso-
kiej jakości ryb europejskich.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi od początku swej działalności 
z uwagą przygląda się kształtowa-
niu wspólnej polityki rolnej. W tro-
sce o jej właściwy rozwój, także po 
2013 r., zorganizowano posiedzenie 
z udziałem przedstawicieli Minister-
stwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, 
naukowców, reprezentantów organi-
zacji rolniczych i samych rolników 
(26 I 2010 r.). Jak podkreślali uczestni-
cy spotkania, siła polityki rolnej Unii 
Europejskiej tkwi przede wszystkim 
w jej wspólnotowości. Dzięki temu 
można stworzyć jednakowe warunki 

konkurencji, niezbędne do zapewnienia równych szans rolnikom z poszczególnych krajów Wspólnoty.
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapoznała się także ze stanem realizacji „Programu rozwoju 

obszarów wiejskich na lata 2007–2013”. Najwięcej środków w ramach tego programu przeznaczono na: 
wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospo-
darowania (26,66%); renty strukturalne (19,96%); modernizację gospodarstw rolnych (17,42%); program 
rolno-środowiskowy (14,20%).

W 2010 r. przedmiotem prac komisji były także:
• sytuacja na rynku nawozów sztucznych (zdolność wytwórcza krajowych zakładów nawozowych 

przekraczająca potrzeby polskiego rolnictwa, stąd konieczność rozszerzenia asortymentu wyrobów 
i podnoszenia ich jakości);

• sytuacja na rynku chmielu i tytoniu (2. miejsce Polski w UE pod względem wielkości produkcji ty-
toniu, 5. miejsce na świecie pod względem wielkości powierzchni uprawy i produkcji chmielu; stra-
ty spowodowane przez powódź w uprawach chmielu, wzrost konkurencyjności Chin, USA i RFN 
w dziedzinie produkcji tej rośliny; konieczność opracowania nowych rozwiązań poprawiających 
sytuację na tym rynku, m.in. zachęcanie przedsiębiorstw piwowarskich do większego zaintereso-
wania polskim chmielem, plantatorów – do stworzenia jednej organizacji reprezentującej interesy 
wszystkich producentów chmielu w Polsce);

• wpływ zróżnicowania społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich na wspólną politykę rolną 
(konieczność uwzględnienia wewnętrznego zróżnicowania samych regionów przy opracowywaniu 
wspólnej polityki rolnej);
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• problemy sektora jaj spożywczych (unijny zakaz stosowania nieulepszonych klatek od 1 I 2012 r., 
konieczność ustanowienia funduszy na wsparcie wymiany klatek);

• sytuacja na rynku biokomponentów i biopaliw z uwzględnieniem surowców krajowych.
W 2010 r. komisja trzykrotnie skorzystała z nowego uprawnienia i przygotowała projekty opinii 

o niezgodności z zasadą pomocniczości unijnych projektów rozporządzeń dotyczących rolnictwa. 

Ochrona środowiska i zasobów naturalnych
W 2010 r. Komisja Środowiska podczas 32 posiedzeń m.in. rozpatrzyła 11 ustaw. W swoich pracach 

na posiedzeniach tematycznych podjęła także wiele problemów istotnych z punktu widzenia celów, do któ-
rych jest powołana. Ważne były – budzące wiele emocji – zagadnienia związane z ekologią i organizmami 
genetycznie modyfi kowanymi. Zajęto się m.in. problematyką:

• likwidacji tzw. bomb ekologicznych (dane, przedstawione przez głównego inspektora ochrony śro-
dowiska Andrzeja Jagusiewicza, dotyczące likwidacji „bomb”, nadzoru rynku, monitoringu powie-
trza, hałasu, przyrody);

• stanu zasobów naturalnych kraju ze szczególnym uwzględnieniem węgla, gazu i ropy naftowej (in-
formacje na temat polskich licznych zasobów naturalnych: złóż węgla kamiennego – 52,6 mld t, 
węgla brunatnego – 28 mld t, ropy naftowej – 420 mln t, gazu ziemnego – 1,6 bln m3);

• utrzymania czystości i porządku w gminach (postulat ministra środowiska Andrzeja Kra-
szewskiego przywrócenia samorządom „własności strumienia odpadów”, by mogły w pełni 
dysponować funduszami za zagospodarowanie odpadów komunalnych i urządzać przetargi 
dla operatorów tego systemu, podobnie jak w 25 krajach Unii Europejskiej, z wyjątkiem Pol-
ski i Węgier);

• usuwania azbestu oraz zagrożeń dla zdrowia i życia mieszkańców (upowszechnianie wiedzy na 
temat możliwości usuwania azbestu w naszym kraju, przedstawienie problemów z tym związanych 
z punktu widzenia ekspertów i praktyków);

• wdrażania w naszym kraju sieci Natura 2000 (według Unii Europejskiej, to tereny najważniejsze dla 
zachowania zagrożonych lub bardzo rzadkich gatunków roślin, zwierząt czy charakterystycznych 
siedlisk przyrodniczych, mających znaczenie dla ochrony wartości przyrodniczych Europy, czyli 
tzw. różnorodności biologicznej) i możliwości inwestowania na tych obszarach; 

• ewentualnego włączenia PGL Lasy Państwowe do sektora finansów publicznych. 
W 2010 r. komisja przygotowała stanowisko w sprawie zwiększenia nakładów fi nansowych na reali-

zację zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej i utrzymania urządzeń melioracji wodnych na terenie 
Żuław. W przyjętym dokumencie podkreślono unikatowy charakter środowiska wodnorolniczego i przy-
rodniczego tego regionu. Zdaniem senatorów, zaplanowane w ustawie budżetowej na 2011 r. środki na 
utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych są niewystarczające i należy je zwiększyć.

Członkowie komisji odbyli także kilka wizyt w różnych rejonach kraju, podczas których zapozna-
wali się z lokalnymi problemami ochrony środowiska i szukali możliwości ich rozwiązania. Senatorowie 
odwiedzili m.in. Białowieżę, a po wizycie dyskutowali o pomocy fi nansowej dla tamtejszych samorządów 
i możliwościach zapobiegania niszczeniu drzewostanu Puszczy Białowieskiej przez szkodnika – kornika 
drukarza. Uczestniczący w debacie przedstawiciele Greenpeace zwrócili uwagę na konieczność ograni-
czenia pozyskiwania drewna z Białowieży. Ich zdaniem, to w najbliższym czasie najważniejszy aspekt 
ochrony tamtejszego drzewostanu.

W 2010 r. Komisja Środowiska zorganizowała lub współorganizowała także m.in.:
• seminaryjne posiedzenie poświęcone zagrożeniom środowiskowym i społecznym wyni-

kającym z uwolnienia organizmów genetycznie modyfikowanych, 17 III 2010 r. (dyskusja 
w gronie przedstawicieli rządu, legislatorów, lekarzy i naukowców, służąca podejmowaniu 
właściwych decyzji dotyczących funkcjonowania na polskim rynku organizmów genetycznie 
modyfikowanych); 

• konferencję (27 IV 2010 r.), przygotowaną we współpracy z Instytutem na rzecz Ekorozwoju, 
„Ochrona klimatu szansą dla gospodarki i społeczeństwa” (omówienie m.in. problematyki energe-
tyki i transportu jako podstawowych wyzwań w ochronie klimatu, a także gospodarowania wodą 
w powiązaniu z rozwojem rolnictwa);

• uroczystą Galę Nominatów XII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni środo-
wisku”, 9 XII 2010 r. (cele konkursu: wyróżnienie jednostek samorządu terytorialnego i przedsię-
biorstw realizujących działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz promowanie nowa-
torskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego).
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Posiedzenie Komisji Środowiska – m.in. z udzia-
łem ministra środowiska Andrzeja Kraszewskiego 
i prof. Tadeusza Żarskiego z SGGW – poświęcone 
zagrożeniom środowiskowym i społecznym wy-
nikającym z uwolnienia organizmów genetycznie 
zmodyfi kowanych.

Konferencja „Ochrona klimatu szansą dla gospo-
darki i społeczeństwa”.
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Obrona narodowa, bezpieczeństwo 
Senatorowie z Komisji Obrony Narodowej w 2010 r. łącznie odbyli 25 posiedzeń, rozpatrzyli 

16 ustaw, m.in. związanych z reformą Sił Zbrojnych RP (tzw. duża nowelizacja ustawy o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu terenowych orga-
nów administracji wojskowej). Do części z nich zaproponowali poprawki. 

W analizowanym okresie komisja szczególnie interesowała się sytuacją Polskiego Kontyngentu 
Wojskowego, uczestniczącego w misji w Afganistanie. Senatorowie zapoznali się z informacjami Mini-
sterstwa Obrony Narodowej na temat działań podjętych na rzecz wzmocnienia tego kontyngentu i jego 
funkcjonowania, przeprowadzili także dyskusję dotyczącą tych spraw. 

Na posiedzeniu 9 III 2010 r. Ministerstwo Obrony Narodowej przedstawiło również informację 
o sytuacji w Polskich Kontyngentach Wojskowych uczestniczących w misjach NATO i Unii Euro-
pejskiej. Przedstawiciele resortu podsumowali też udział Sił Zbrojnych RP w misjach zakończonych 
w 2009 r. Zgodnie z tą informacją, Siły Zbrojne RP biorą udział w 4 misjach poza granicami kraju, 
w 3 pod egidą NATO i w 1 z mandatu Unii Europejskiej. Polski kontyngent wojskowy uczestniczący 
w operacji ISAF w Afganistanie liczy 2 tys. żołnierzy i należy do 7 najliczniej reprezentowanych. 
W rejon misji 25 II 2010 r. skierowano 200-osobowy odwód operacyjny. Pozostałe kontyngenty pol-
skich sił zbrojnych pod dowództwem NATO uczestniczą w operacji KFOR w Kosowie i w misji szko-
leniowej NATO w Iraku. 

Polski kontyngent wojskowy bierze również udział w misji Unii Europejskiej EUFOR w Bośni 
i Hercegowinie, której celem jest umocnienie procesu pokojowego zgodnie z postanowieniami z Dayton. 
W końcu 2009 r. wycofano polskie kontyngenty wojskowe z misji działających z mandatu ONZ: UNDOF 
na wzgórzach Golan, UNFIL w Libanie i MINCURAT (poprzednio operacja Unii Europejskiej EUFOR) 
w Republice Czadu. Działalność polskich kontyngentów wojskowych w misjach ONZ została wysoko oce-
niona przez społeczność międzynarodową. 

Akty nominacji wręczył były minister środowiska 
Maciej Nowicki. 

Uroczystą galę nominatów XII edycji Narodowego 
Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni środowisku” 
prowadził wiceprzewodniczący Komisji Środowi-
ska senator Michał Wojtczak.
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W trakcie dyskusji senatorowie pytali przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej m.in. o traf-
ność wyboru misji, na które kierowane są polskie kontyngenty wojskowe, jakość i zakres wykorzystania 
sprzętu wojskowego, w jaki zostali wyposażeni żołnierze (śmigłowce, rosomaki, bezzałogowe środki pi-
lotowe), liczbę ofi ar, opiekę psychologiczną nad żołnierzami wracającymi z misji, stan opieki medycznej 
w kontyngentach wojskowych.

Podczas seminaryjnego posiedzenia senatorowie z komisji obrony zapoznali się również z infor-
macją ministra obrony narodowej o przebiegu profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 
Przedstawiciel ministerstwa obrony poinformował, że proces uzawodowienia wojska, prowadzony na pod-
stawie programu profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP na lata 2008–2010, dobiega końca. Obejmował on 
działania organizacyjne i prace legislacyjne. W programie przyjęto, że siły zbrojne będą liczyć 120 tys. 
żołnierzy – 100 tys. żołnierzy zawodowych do końca 2010 r. i ok. 20 tys. żołnierzy Narodowych Sił Re-
zerwowych do końca 2011 r. Senatorowie pytali m.in. o zmiany w strukturze fi nansowania sił zbrojnych, 
współpracę z organizacjami paramilitarnymi, zagrożenia realizacji harmonogramu profesjonalizacji, a tak-
że o przygotowania do misji i modernizacji technicznej. 

Z kolei na wspólnym posiedzeniu z Komisją Spraw Unii Europejskiej członkowie Komi-
sji Obrony Narodowej mieli możliwość zapoznania się z informacją rządu o propozycjach rozwoju 
„Wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony” jako priorytetu polskiej prezydencji w drugiej połowie 
2011 r. Wiceminister obrony Zbigniew Włosowicz wskazywał na potrzebę rozwoju współpracy cywil-
no-wojskowej, a także na kierunki wzmocnienia grup bojowych. Potwierdził też celowość przyszłego 
wykorzystania grup do realizacji zadań związanych z sytuacjami nadzwyczajnymi. Polska zabiega 
o zwiększenie zdolności niemiecko-francusko-polskiej grupy bojowej o komponenty lotniczy i morski 
oraz o zdolności cywilne, potrzebne do likwidacji skutków sytuacji kryzysowych. Senatorów intere-
sowały m.in. ekonomiczne uwarunkowania rozwoju WPBiO, możliwości dublowania struktur NATO 
w UE, a także różnice w politycznej ocenie wydarzeń ze sfery bezpieczeństwa międzynarodowego 
przez niektóre państwa UE. 

Na zamkniętym posiedzeniu komisji obrony Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo 
Obrony Narodowej poinformowało senatorów o przebiegu, ustaleniach i dokumentach przyjętych w trakcie 
szczytu NATO w Lizbonie, 19–20 XI 2010 r. 

Samorząd terytorialny

W 2010 r., ogłoszonym przez Senat Rokiem Demokracji Lokalnej, Komisja Samorządu Teryto-
rialnego i Administracji Państwowej angażowała się w wiele przedsięwzięć organizowanych z tej okazji. 
To z jej inicjatywy podczas 56. posiedzenia Izba podjęła uchwałę w 20. rocznicę wyborów do odrodzonego 
samorządu terytorialnego.

Ponadto na wspólnym posiedzeniu z Komisją Gospodarki Narodowej oraz Komisją Praw Człowie-
ka, Praworządności i Petycji, 3 VIII 2010 r., komisja samorządu rozpatrzyła sprawozdanie „Stan bezpie-
czeństwa ruchu drogowego, działania realizowane w tym zakresie w 2009 r. oraz rekomendacje na 2010 r.”: 
dane statystyczne dotyczące liczby wypadków i osób zabitych w wypadkach drogowych w Polsce w ostat-
nich latach; ekonomiczny i społeczny aspekt wypadków drogowych; główne przyczyny wypadków w 2009 r.; 
działania prewencyjne. 

Senatorowie rozpatrzyli także sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych 
i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2009 r. (23 XI 2010 r.). Zapoznali się 
z informacjami o najważniejszych wydatkach samorządów na wynagrodzenia i inwestycje, o dochodach 
własnych, realizacji funkcji kontrolnych regionalnych izb obrachunkowych, ich działalności nadzorczej 
i opiniodawczej. Senatorów interesowały m.in. orzekanie w poszczególnych izbach obrachunkowych, za-
grożenia dla przyszłych budżetów jednostek samorządu terytorialnego, spowodowane powoływaniem za-
rządów komisarycznych po wprowadzeniu nowych zasad z ustawy o fi nansach publicznych po 2013 r., 
a także kwestie oddłużania szpitali i ich przekształcania. 

Z kolei podczas wspólnego posiedzenia z Komisją Gospodarki Narodowej rozpatrzono, zgod-
nie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, „Informację o realizacji strategii rozwoju kraju 
2007–2015 w roku 2009”. Komisje zapoznały się z rządowymi propozycjami o charakterze systemowym 
i działaniami podejmowanymi w 2009 r. w celu realizacji strategii rozwoju kraju w ramach głównych 
dokumentów strategicznych (zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, poprawa in-
frastruktury technicznej i społecznej, wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości, budowa zinte-
growanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa, rozwój obszarów wiejskich, rozwój regionalny 
i zwiększenie spójności terytorialnej).
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Z inicjatywy komisji samorządu, pod patronatem marszałka Bogdana Borusewicza, 12 V 2010 r. 
odbyła się konferencja „Fundusz sołecki – po roku”, poświęcona stosowaniu ustawy o funduszu sołeckim, 
uchwalonej w 2009 r. Umożliwia ona wyodrębnienie funduszu, przeznaczanego na działania służące po-
prawie jakości życia na wsi. Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwo-
wej senator Mariusz Witczak pozytywnie ocenił efekty stosowania jej przepisów. Dzięki środkom fundu-
szu zrealizowano wiele inicjatyw lokalnych. W opinii senatora M. Witczaka, najważniejszym zadaniem 
jest przekonanie wójtów do utworzenia funduszu sołeckiego. 

W pierwszej części spotkania odbyła się uroczystość wręczenia tytułów „Sołtysa Roku 2009”, koń-
cząca VIII edycję konkursu „Sołtys Roku”, organizowanego przez redakcję „Gazety Sołeckiej” i Krajowe 
Stowarzyszenie Sołtysów. Jego celem jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, pracujących na rzecz 
społeczności lokalnej. Składając gratulacje sołtysom, którzy otrzymali tytuł „Sołtysa Roku 2009”, marszałek 
Bogdan Borusewicz podkreślił, że swoim zaangażowaniem przyczyniają się do rozwoju lokalnych wspólnot. 

Od 2008 r. komisja współorganizuje konferencje „Samorządowy lider zarządzania”. W 2010 r. patronat 
nad spotkaniem objęli wicemarszałek Marek Ziółkowski i ambasador Norwegii w Polsce Enok Nygaard.

Ambasador E. Nygaard przypomniał, że głównym celem Norweskiego Mechanizmu Finansowe-
go i grantów norweskich jest przyczynianie się do wzrostu spójności społeczno-ekonomicznej w Europie. 
Ważny element tego procesu to wzmacnianie samorządów lokalnych. Ambasador podkreślił także znacze-
nie współpracy między wieloma gminami polskimi i norweskimi. 

Ogólnopolski konkurs „Samorządowy lider zarządzania” stanowi jeden z elementów projektu do-
radczo-szkoleniowego „Budowanie potencjału instytucjonalnego jednostek samorządu dla lepszego do-
starczania usług publicznych (2007–2011)”, realizowanego przez Związek Miast Polskich we współpracy 
ze Związkiem Powiatów Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich RP i Norweskim Związkiem Władz Lokal-
nych i Regionalnych, współfi nansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Konkurs 
przeprowadza się w 2 dziedzinach – usług społecznych i technicznych, ocenianych na przemian co 2 lata. 
W 2010 r. rywalizacja dotyczyła usług technicznych z zakresu ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej, 
komunalnej gospodarki mieszkaniowej i transportu. 

Marszałek B. Borusewicz i senator M. Wit-
czak z laureatami konkursu „Sołtys Roku 
2009”.

Wicemarszałek M. Ziółkowski i ambasador 
Norwegii w Polsce E. Nygaard podczas kon-
ferencji „ Samorządowy lider zarządzania”.
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Dzięki konkursowi wyłaniane są przykłady dobrych praktyk samorządów, umieszczane potem 
w systematycznie uzupełnianej „Bazie dobrych praktyk” w dziedzinie zarządzania w samorządzie, do-
stępnej na stronie www.dobrepraktyki.pl. 

W 2010 r. zgłoszono 61 projektów w 4 dziedzinach: gospodarka komunalna (gospodarka wod-
no-kanalizacyjna, gospodarka odpadami, energetyka i ciepłownictwo, zieleń), komunalna gospodarka 
mieszkaniowa, transport i ochrona zdrowia, w 4 kategoriach: powiaty ziemskie, miasta na prawach 
powiatu i miasta powyżej 50 tys. mieszkańców, miasta poniżej 50 tys. mieszkańców i gminy wiejsko-
-miejskie oraz gminy wiejskie. Ocenie poddano 25 wniosków zgłoszonych przez 17 dużych miast, 
10 – przez 9 małych i średnich miast, 14 zgłoszeń w kategorii powiaty (12 powiatów) i 12 w kategorii 
gminy wiejskie (10 gmin).

Eksperci oceniali projekty pod kątem innowacyjności wdrożonego rozwiązania, doboru celów, sku-
teczności podnoszenia jakości obsługi i efektywności. Do fi nału komisja zakwalifi kowała 35 projektów, 
które zaprezentowano podczas konferencji 22 VI 2010 r.

Laureaci konkursu uczestniczą w wyjazdach studyjnych do Norwegii, a ich projekty są promowane 
przez organizacje samorządowe i włączane do „Bazy dobrych praktyk”.

W ramach współpracy międzynarodowej komisja wspólnie z sejmową komisją samorządu zor-
ganizowała spotkanie parlamentarnych komisji samorządu terytorialnego państw Grupy Wyszehradz-
kiej (23–24 II 2010 r.), poświęcone roli polityki regionalnej w przezwyciężaniu kryzysu gospodarczego 
i wykorzystaniu środków UE do ochrony dziedzictwa kulturowego. Senacką komisję reprezentowali: 
przewodniczący senator Mariusz Witczak, wiceprzewodniczący senator Janusz Sepioł i senator Jadwi-
ga Rotnicka.

Polityka zagraniczna państwa
W analizowanym okresie Komisja Spraw Zagranicznych odbyła 54 posiedzenia, rozpatrzyła 

18 ustaw. Podobnie jak w poprzednich latach VII kadencji Senatu, podczas posiedzeń wspólnych z Ko-
misją Spraw Unii Europejskiej dokonywano podsumowania zakończonych prezydencji, omawiano polską 
politykę w trakcie ich trwania, a także zapoznawano się z priorytetami przyszłych prezydencji w Unii 
Europejskiej. 

W styczniu 2010 r. odbyły się posiedzenia poświęcone: podsumowaniu prezydencji szwedzkiej 
w Unii Europejskiej, polskiej polityce europejskiej w okresie prezydencji szwedzkiej, zapoznaniu z priory-
tetami prezydencji hiszpańskiej, polskiej polityce europejskiej w okresie prezydencji hiszpańskiej.

Podczas posiedzenia w lipcu 2010 r. członkowie komisji zapoznali się z:
• podsumowaniem prezydencji hiszpańskiej w Unii Europejskiej,
• informacją na temat polskiej polityki europejskiej w okresie prezydencji hiszpańskiej,
• priorytetami prezydencji belgijskiej,
• informacją na temat polskiej polityki europejskiej w okresie prezydencji belgijskiej,
• informacją rządu na temat stosunków z państwami Europy Wschodniej jako priorytetem polskiej 

prezydencji w drugiej połowie 2011 r. (stosunki polsko-rosyjskie i Partnerstwo Wschodnie). 
Komisja Spraw Zagranicznych odbyła też posiedzenie poświęcone polskiej polityce wizowej wobec 

obywateli Ukrainy, Białorusi i Rosji, rozbudowie i modernizacji przejść granicznych na granicach: polsko-

Wicemarszałek M. Ziółkowski wśród laureatów 
konkursu „Samorządowy lider zarządzania”. 
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-ukraińskiej, polsko-białoruskiej i polsko-rosyjskiej, a także polityce zatrudniania obywateli ukraińskich 
w Polsce (24 III 2010 r.). Z najistotniejszych informacji, które przedstawiono senatorom, wynikała potrze-
ba zwiększenia liczby wiz wydanych przez polskie urzędy konsularne na Białorusi, w Rosji i na Ukra-
inie w 2009 r. (680,5 tys., o 15,5% więcej niż w roku poprzednim), uproszczenia obsługi klientów dzięki 
wprowadzeniu nowych rozwiązań technicznych i informatycznych. Wskazywano również na opóźnienia 
ze strony Ukrainy, Białorusi i Rosji w rozmowach i działaniach dotyczących organizacji ruchu granicznego, 
a także utrudnienia we wprowadzaniu przez nie standardów Schengen, problemy formalne i proceduralne, 
dotyczące zatrudniania cudzoziemców.

Podobnie jak w minionym okresie VII kadencji, w 2010 r. senatorowie z Komisji Spraw Zagra-
nicznych odbyli liczne spotkania z ambasadorami RP, z kandydatami na stanowisko ambasadora nad-
zwyczajnego i pełnomocnego RP w wielu krajach, a także z ambasadorami obcych państw w naszym 
kraju w związku z zakończeniem ich misji dyplomatycznej w Polsce. Kontynuowano także nieformalne 
spotkania dyskusyjne z ambasadorami akredytowanymi w Polsce, podczas których wymieniane są po-
glądy na temat dwustronnych stosunków między Polską a państwem reprezentowanym przez ambasado-
ra goszczącego na posiedzeniu komisji. 

W czasie spotkania z ambasadorem nadzwyczajnym 
i pełnomocnym Republiki Rumunii w RP Gheorghem 
Predescu omawiano aktualne zagadnienia międzyna-
rodowe i stosunki polsko-rumuńskie (16 II 2010 r.).

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych poświę-
cone m.in. polskiej polityce wizowej wobec obywateli 
Ukrainy, Białorusi i Rosji.

Spotkanie członków Komisji Spraw Zagranicznych 
z ambasadorem Stanów Zjednoczonych Ameryki 
L. Finsteinem. 
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Takie spotkanie odbyło się z ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym Stanów Zjednoczo-
nych Ameryki w Polsce Lee Finsteinem (24 III 2010 r.). Ambasador, mówiąc o nowych wyzwaniach sto-
jących przed Polską w Unii Europejskiej, podkreślił konieczność dostosowania polsko-amerykańskich 
kontaktów dwustronnych do nowej roli naszego kraju w Europie. Jego zdaniem, najważniejsze dziedziny 
współpracy dwustronnej to gospodarka, bezpieczeństwo energetyczne i popierane przez USA Partner-
stwo Wschodnie.

Polska w Unii Europejskiej
W 2010 r. na działalność Komisji Spraw Unii Europejskiej miało wpływ m.in. wejście życie 

Traktatu z Lizbony. Dzięki niemu parlamenty narodowe uzyskały m.in. prawo do przesłania organom 
UE uzasadnionej opinii stwierdzającej naruszenie zasady pomocniczości. Zmieniło to procedurę po-
stępowania Senatu w sprawach związanych z członkostwem Polski w UE. Komisja Spraw Unii Eu-
ropejskiej pozostała wiodącą w tym procesie. Dokumenty przedkładane Senatowi marszałek kieruje 
do niej, ale na wniosek przewodniczącego KSUE może również przekazać je komisjom branżowym. 
Projekt opinii Senatu w sprawie niezgodności aktu ustawodawczego z zasadą pomocniczości może 
przygotować zarówno Komisja Spraw Unii Europejskiej, jak i komisja branżowa. W 2010 r. komisja 
była inicjatorem 4 projektów takich opinii, które następnie zostały uchwalone przez Senat i przesłane 
do instytucji UE.

Rok 2010 był także czasem intensywnych przygotowań do przejęcia przez Polskę prezydencji w Ra-
dzie Unii Europejskiej. W związku z tym komisja zapoznała się m.in. z informacjami rządu dotyczącymi 
obszarów priorytetowych polskiej prezydencji w drugiej połowie 2011 r. Wymieniono wśród nich stosunki 
z państwami Europy Wschodniej, nowe sposoby ożywienia wzrostu gospodarczego po kryzysie, politykę 
energetyczną UE i bezpieczeństwo energetyczne, negocjacje „Nowej perspektywy fi nansowej 2014–2020”, 
propozycje rozwoju „Wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony”. 

Komisja była inicjatorem wspólnych posiedzeń z odpowiednimi komisjami branżowymi, w trakcie 
których omawiano poszczególne priorytety:

• polityka energetyczna UE/bezpieczeństwo energetyczne (wspólnie z Komisją Gospodarki Narodowej);
• stosunki z państwami Europy Wschodniej (wspólnie z Komisją Spraw Zagranicznych);
• negocjacje „Nowej perspektywy finansowej 2014–2020” (wspólnie z Komisją Budżetu i Finansów 

Publicznych);
• propozycje rozwoju „Wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony” (wspólnie z Komisją Obrony Na-

rodowej);
• kapitał intelektualny Europy (wspólnie z Komisją Nauki, Edukacji i Sportu).

8–9 VII 2010 r. reprezentanci Komisji Spraw Unii Europejskiej uczestniczyli w spotkaniu przedsta-
wicieli komisji ds. europejskich w ramach tria Polska, Dania, Cypr. 

Na wspólnym posiedzeniu z Komisją Spraw Zagranicznych z udziałem ambasadora Hiszpanii i am-
basadora Belgii podsumowano prezydencję hiszpańską oraz skomentowano priorytety prezydencji belgij-
skiej w Unii Europejskiej.

Przedstawiciele komisji brali też udział w spotkaniach w ramach Konferencji Organów Wyspecjali-
zowanych w sprawach Wspólnotowych (COSAC). 

Spotkanie senatorów z Komisji Spraw Unii 
Europejskiej z komisarzem Unii Euro-
pejskiej ds. programowania fi nansowego 
i budżetu Januszem Lewandowskim nt. 
„Strategia UE 2020 i nowe ramy fi nanso-
we 2014–2020 jako odpowiedź na sytuację 
kryzysową w strefi e euro” (21 V 2010 r.).
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Sprawy polonijne
Działalność Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą wiąże się ściśle z rolą 

Senatu jako opiekuna Polonii i Polaków za granicą, m.in. polega na opiniowaniu dla Prezydium Senatu 
planu i wykonania zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, realizowanych z budżetu 
Kancelarii Senatu. Członkowie komisji uczestniczą też w posiedzeniach Polonijnej Rady Konsultacyjnej 
przy marszałku Senatu, a także w spotkaniach Zespołu Doradców do spraw Migracji Ekonomicznej Oby-
wateli Polskich do Państw Członkowskich Unii Europejskiej. 

W 2010 r. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą najwięcej uwagi – ze wzglę-
du na pojawiające się problemy – poświęciła sytuacji Polonii niemieckiej oraz mniejszości polskiej na 
Litwie i Białorusi. 

Komisja zapoznała się z informacją Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat sytuacji mniejszości 
polskiej na Białorusi w kontekście represji wobec Związku Polaków na Białorusi (16 II 2010 r.). Jak poinfor-
mowano, rząd polski monitoruje sytuację w tym kraju i podejmuje starania, by ta kwestia uzyskała wymiar 
europejski. Senatorowie Stanisław Gogacz i Bronisław Korfanty wezwali rząd do podjęcia stanowczych dzia-
łań zmierzających do rozwiązania problemów Polaków na Białorusi. Zdaniem senatora Łukasza Abgarowi-
cza, rząd ma obowiązek zagwarantowania podstawowych praw Polakom, szczególnie na terenach dawniej 
należących do Polski. Biorąc pod uwagę, że prawa mniejszości nie są przestrzegane nie tylko na Białorusi, ale 
również na Litwie, ten problem wymaga podejmowania stosownych inicjatyw, także na forum europejskim. 

Na wniosek senator Janiny Fetlińskiej Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Gra-
nicą zajęła się sytuacją Polonii niemieckiej. Podczas pierwszego posiedzenia w tej sprawie, 23 III 2010 r., 
omówiono kwestie realizacji postanowień traktatu z 17 czerwca 1991 r. między Rzecząpospolitą Polską 
a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, nauczania języka polskie-
go w polskich szkołach społecznych i niemieckich szkołach publicznych. Rozmawiano również o sytuacji 
organizacji polonijnych w Niemczech, m.in. o ich współdziałaniu, współpracy z władzami landowymi, 
a także o realizacji projektów z wykorzystaniem środków unijnych. W obradach uczestniczyli m.in. polscy 
dyplomaci akredytowani w Niemczech i liczni przedstawiciele organizacji polonijnych w Niemczech. Naj-
ważniejsze wskazywane problemy to: 

• niezadowalająca realizacja przez stronę niemiecką traktatu polsko-niemieckiego; 
• niedostateczny dostęp do nauki języka polskiego w ramach niemieckiego szkolnictwa publicznego i brak 

wsparcia tej edukacji w szkołach społecznych wobec ogromnych potrzeb w tym zakresie (zaledwie ok. 
3% polskich dzieci w Niemczech uczy się języka polskiego, dla porównania – w Chicago aż 75%);

• „kanapowość” i rozczłonkowanie organizacji polonijnych w Niemczech, ich zła współpraca i trud-
ności z finansowaniem działalności programowej, trudny dostęp do mediów polonijnych, brak ofer-
ty skierowanej do młodzieży.
Najważniejsze postulaty zgłoszone podczas dyskusji to wydanie legitymacji szkolnych dla polskich 

uczniów w Niemczech, zrównanie statusu nauczycieli języka polskiego w organizacjach z tym, jaki mają 
nauczyciele w punktach nauczania fi nansowanych przez rząd niemiecki, a także większe wsparcie insty-
tucjonalne organizacji w Niemczech, pomoc strony polskiej w pozyskiwaniu środków unijnych na działal-
ność organizacji.

Na wniosek senator J. Fetlińskiej, po kilku miesiącach prac redakcyjnych, Komisja Spraw Emi-
gracji i Łączności z Polakami za Granicą 3 XI 2011 r. podjęła uchwałę w sprawie realizacji postanowień 
Traktatu pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie przy-
jaznej współpracy. Komisja potwierdziła wolę monitorowania realizacji przez stronę niemiecką postano-
wień określonych w art. 20–22 traktatu, dotyczących praw polskiej grupy w Niemczech do swobodnego 
wyrażania, zachowania i rozwijania swej tożsamości etnicznej, kulturalnej, językowej i religijnej. Wyra-
żono nadzieję na wzmożenie działań w tym zakresie zarówno na poziomie federalnym, jak i landowym. 
Zdaniem senatorów, powinny one koncentrować się na upowszechnianiu postanowień traktatu oraz na 
aktywnym kształtowaniu warunków ich realizacji. Dotyczy to przede wszystkim nauczania języka pol-
skiego w szkołach publicznego systemu oświaty w Niemczech. W opinii senatorów, zapoczątkowane 
niedawno polsko-niemieckie rozmowy bilateralne z udziałem reprezentacji mniejszości niemieckiej 
i Polonii w Niemczech są właściwym krokiem. 

Podziękowania skierowano do organizacji polonijnych w Niemczech za ich pracę na rzecz ożywie-
nia polsko-niemieckiego dialogu i pełnej realizacji zapisów traktatowych, gwarantujących prawa polskiej 
grupy w Niemczech. Komisja wyraziła także nadzieję na dostrzeżenie przez władze niemieckie potrzeby 
wyjaśnienia statusu polskiej mniejszości narodowej w Niemczech, zgodnie z europejskimi standardami 
ochrony praw mniejszości narodowych i etnicznych. Zadeklarowała również dalsze uważne obserwowanie 
i systematyczną ocenę efektywności rozwiązań wypracowywanych przez rządy obu krajów. 

kronika senatu '10.indb   150 2011-07-18   09:35:10



DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI

151

Na posiedzeniu 23 XI 2010 r. senatorowie zapoznali się z informacją Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji na temat rezultatów spotkania Okrągłego Stołu (3 XI 2010 r.), poświęconego 
realizacji zapisów polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 1991 r. 
oraz omówieniu sytuacji mniejszości niemieckiej w Polsce i obywateli niemieckich polskiego pochodze-
nia w Niemczech. Jak poinformowano, efektem rozmów było utworzenie 3 grup zadaniowych, mających 
uzgodnić pożądane rozwiązania w ramach następujących obszarów tematycznych: prawno-historyczne, 
kultura pamięci, nauka i wspieranie języka, działania wspierające. Środowisko polonijne w Niemczech 
oczekuje, że dialog pozwoli je wypracować jeszcze przed planowanymi w czerwcu 2011 r. obchodami 
20-lecia podpisania traktatu polsko-niemieckiego. Jubileuszowe uroczystości nie będą oznaczały jednak 
zamknięcia prac grup zadaniowych. Kolejną rundę rozmów Okrągłego Stołu zaplanowano na luty 2011 r. 

Raport „Charakterystyka oświaty polskojęzycznej na terenie Republiki Litewskiej” przygotowano na 
zlecenie Kancelarii Senatu, m.in. w celu oceny efektów wsparcia fi nansowego udzielanego Polakom w tym 
kraju. Stanowił on jednocześnie punkt wyjścia do opracowania rekomendacji bardziej efektywnego wyko-
rzystania środków z budżetu państwa. O raporcie mówiono także w kontekście zagrożeń dla oświaty polskiej 
na Litwie w związku z działaniami władz tego kraju, nierespektującymi praw polskiej mniejszości (pisownia 
polskich nazw i nazwisk, nowa ustawa oświatowa czy kwestie własnościowe). Wskazywano na wysoki po-
ziom szkolnictwa polskiego, jego rolę jako ośrodka życia społecznego, kulturalnego i politycznego, a także na 
znaczenie w utrzymywaniu więzi z krajem i kształceniu polskich elit. Polacy na Litwie oczekują od państwa 
polskiego nie tylko pomocy fi nansowej, ale także politycznej.

O monitorowanie sytuacji polskich szkół średnich na Litwie w związku z planowanymi zmianami 
w ustawie o oświacie apelowała, na prośbę rzecznika praw dziecka Marka Michalaka, senator Barbara Bo-
rys-Damięcka (10 VIII 2010 r.). Rzecznik interweniował w tej sprawie u swojego litewskiego odpowiedni-
ka. Jego zdaniem, nowa litewska ustawa o oświacie może doprowadzić do zamknięcia prawie 2/3 polskich 
szkół średnich.

Inne ważne tematy podjęte w 2010 r. przez Komisję Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za 
Granicą:

• Projekt Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny „Jan Karski – niedokończona misja”, re-
alizowany we współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich, Muzeum Historii Polski i Muzeum 
II Wojny Światowej. Zaplanowano liczne działania w kraju i za granicą, m.in. pokazy filmów, wy-
stawy, publikacje, panele dyskusyjne. 

• Integracja i aktywizacja młodej Polonii na świecie – projekt „Quo vadis 3”, doroczne spotkania 
młodzieży polonijnej z Kanady, Stanów Zjednoczonych i Europy. Spotkanie w 2010 r. poświęcono 
dziedzictwu, przywództwu i jedności, m.in. w kontekście problemu braku ciągłości pokoleniowej 
Polonii w Kanadzie. 

• Sytuacja Polonii w Libanie, stan cmentarza wojennego w Bejrucie. 
• Informacja Fundacji Polska–Haiti na temat sytuacji potomków Polaków na Haiti.
• Projekt pomocy medycznej i charytatywnej Polakom na Wschodzie, przygotowany przez Stowa-

rzyszenie „Wspólnota Polska” wspólnie z Ministerstwem Zdrowia, na podstawie doświadczeń ze 
współpracy z Polakami z Kaukazu i Białorusi, wskazujących na potrzebę zorganizowania kom-
pleksowego programu opieki zdrowotnej dla Polaków na Wschodzie. Ważny element projektu to 
badania przesiewowe mające wyłonić przypadki wymagające pilnej interwencji medycznej, a tak-

Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji 
i Łączności z Polakami za Granicą poświę-
cone projektowi „Jan Karski – niedokoń-
czona misja” (6 VII 2010 r.).
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że działania profilaktyczne i kampanie reklamowe w miejscach zamieszkania Polaków. Wdrożenie 
programu jest potrzebne ze względu na niską jakość usług medycznych świadczonych w krajach 
b. ZSRR. Senatorowie poparli inicjatywę stworzenia systemowego, a nie tylko doraźnego systemu 
profilaktyki i pomocy medycznej.

• Informacja Zarządu Polskiego Radia na temat produkcji i emisji programów skierowanych do Pola-
ków na Wschodzie (23 XI 2010 r.) w związku z docierającymi do komisji sygnałami o ograniczaniu 
ich emisji. Zdaniem senatorów, opracowywana przez Polskie Radio „Strategia na rok 2011”, w której 
zaplanowano ograniczenie audycji skierowanych do Polaków na Wschodzie do 1 godziny, jest nie do 
przyjęcia. Dla komisji najważniejsze kwestie to rozwijanie, a nie ograniczanie emisji programów dla 
Polaków na Białorusi, a także przywrócenie emisji na Łotwie i Ukrainie.

• Założenia projektu nowelizacji ustawy o repatriacji, wniesionego przez grupę senatorów. Jej cele 
to: rozszerzenie kręgu osób polskiego pochodzenia, które można uznać za repatriantów, zachęcenie 
gmin do przyjmowania repatriantów poprzez zmianę mechanizmu wypłacania pomocy finansowej 
z budżetu państwa i wprowadzenie tzw. opłaty z budżetu państwa, a także określenie końcowej daty 
składania wniosków o wydanie wizy w celu repatriacji.
W swoich pracach Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą szczególną wagę 

przywiązuje do wspierania oświaty polonijnej czy pomocy socjalnej i charytatywnej dla najbardziej potrze-
bujących środowisk polonijnych. Aby monitorować sytuację poszczególnych środowisk polonijnych i Po-
laków w krajach zamieszkania, senatorowie uczestniczą w zjazdach polonijnych, wydarzeniach kultural-
nych i rocznicowych w kraju i za granicą. W 2010 r. senatorowie odwiedzili szereg ośrodków polonijnych. 
Przewodniczący komisji senator Andrzej Person wziął udział w konferencji poświęconej nowej emigracji 
„Monitor emigracji zarobkowej 2010. Powrót czy emigracja?” w Malmö, w Szwecji, a w Belfaście, w Ir-
landii Północnej, w ramach Polish Cooperation Network uczestniczył w spotkaniu „Czy integracja mło-
dych organizacji polonijnych na płaszczyźnie międzynarodowej jest konieczna”. Sprawom młodej Polonii 
na Wyspach Brytyjskich poświęcono konferencję w Manchesterze „Nasza wspólna przyszłość”, w której 
wziął udział senator Andrzej Szewiński.

Senatorowie Łukasz Abgarowicz i Andrzej Szewiński reprezentowali komisję podczas uroczy-
stości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Domu Polskiego w Barze, na Ukrainie, ważnego 
zadania inwestycyjnego, dotowanego ze środków Kancelarii Senatu. Senator Ł. Abgarowicz we Lwowie 
spotkał się ze stypendystami Fundacji SEMPER POLONIA, a w Wilnie wziął udział w II Europejskim 
Sympozjum Polskich Macierzy Szkolnych pod hasłem: „Polska Macierz Szkolna – wyzwania przyszło-
ści. Dokąd zmierzamy?”. 

Polonię we Włoszech, Niemczech, Francji i na Litwie odwiedziła senator Barbara Borys-Damięcka, 
która wzięła udział m.in. w XV Walnym Zjeździe Polaków we Włoszech, Zjeździe Stowarzyszenia Dzienni-
ków Mniejszości Narodowych i Etnicznych MIDAS w Wilnie, w I Zjeździe Polonii z Południowych Włoch 
w Reggio Kalabria, a także w uroczystym otwarciu wystawy prof. Ryszarda Demela w Padwie i uroczysto-
ści zasadzenia drzewek pamięci, w tym dla Sprawiedliwych wśród Narodów Świata – Ireny Sendlerowej 
i Jana Karskiego. Wspólnie z senator Dorotą Arciszewską-Mielewczyk wzięła udział w III Zjeździe Na-
uczycieli Języka Polskiego w Niemczech, w Herdorf-Dermbach. 

Senator A. Szewiński reprezentował komisję podczas obchodów jubileuszu 20-lecia Związku Pola-
ków w Rumunii, a senator Bronisław Korfanty – na II Zlocie Polaków w Górnej Austrii, podczas obchodów 
70-lecia Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, a także w czasie uroczystości 20-lecia 
Kongresu Polaków w Republice Czeskiej. Senator Tadeusz Skorupa uczestniczył w uroczystości z okazji 
15-lecia „Monitora Polonijnego”, wydawanego na Słowacji. Senator Piotr Zientarski wziął udział w po-
święceniu polskich kwater wojskowych na cmentarzach w Budapeszcie i Egerze (Węgry), a senator Marek 
Konopka – w obchodach 15-lecia Polonii gruzińskiej.
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Jedną z form aktywności senatorów są zespoły zrzeszające parlamentarzystów zainteresowanych 
określoną problematyką, formą działalności społecznej, kulturalnej czy gospodarczej, a także pragnących 
przyczynić się do kultywowania tradycji czy promowania danego regionu lub rozwiązywania jego proble-
mów. Zespoły umożliwiają posłom i senatorom większą swobodę działania i pozwalają wyjść poza bieżącą 
działalność legislacyjną. Rosnąca z kadencji na kadencję popularność tej formy organizowania pracy par-
lamentarnej dowodzi jej skuteczności. 

W VII kadencji parlamentu powołano 60 zespołów, w większości działają senatorowie. To m.in. 
parlamentarne grupy ds. autyzmu, rozwoju komunikacji i turystyki rowerowej, dróg wodnych i turystyki 
wodnej, energetyki, gospodarki morskiej, harcerstwa, przedsiębiorczości, innowacyjności i informaty-
zacji, klimatyzmu i zrównoważonego rozwoju, leśnictwa, ochrony środowiska i tradycji łowieckich, osób 
niepełnosprawnych, starszych, tradycji niepodległościowych, wyścigów konnych i jeździectwa, współ-
pracy z organizacjami pozarządowymi czy sportu akademickiego. W kręgu zainteresowań parlamenta-
rzystów znalazły się takie regiony Polski, jak Kaszuby, Lubelszczyzna, województwo śląskie, Kociewie, 
Krajna, Jura Krakowsko-Częstochowska, Podkarpacie. Powołano również Parlamentarną Grupę Kobiet, 
a także parlamentarne zespoły: profesorów, przyjaciół zwierząt, na rzecz katolickiej nauki społecznej 
czy samorządowy.

8 VIII 2010 r. powstał nowy zespół – Zespół ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy TU-154 M z 10 
IV 2010 r., w skład którego weszło 28 senatorów, członków Prawa i Sprawiedliwości. Jego wiceprzewodni-
czącymi zostali senatorowie Stanisław Piotrowicz i Zbigniew Romaszewski, a w prezydium zasiadł senator 
Jan Dobrzyński. 

W analizowanym okresie w Izbie działały następujące zespoły:

• Senacki Zespół Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (przewodniczący senator Henryk Woźniak),

• Senacki Zespół Górnictwa (przewodniczący senator Antoni Motyczka, wiceprzewodniczący sena-
torowie Tadeusz Gruszka i Sławomir Kowalski),

• Senacki Zespół ds. Sportu (przewodniczący senator Antoni Piechniczek, wiceprzewodniczący sena-
torowie: Małgorzata Adamczak, Witold Idczak, Andrzej Szewiński), 

• Senacki Zespół ds. Wychowania Młodego Pokolenia (przewodniczący senator Kazimierz Wiatr, 
wiceprzewodniczący senatorowie Adam Massalski, Zbigniew Szaleniec),

• Senacki Zespół Infrastruktury (przewodniczący senator Stanisław Kogut, wiceprzewodniczący se-
nator Andrzej Owczarek), 

• Senacki Zespół Strażaków (przewodniczący senator Zbigniew Meres, wiceprzewodniczący senato-
rowie Jerzy Chróścikowski, Ireneusz Niewiarowski).
W obecnej kadencji zespoły senackie odbyły już ponad 100 posiedzeń, część miała charakter konfe-

rencji, podczas których przy współudziale naukowców, ekspertów i praktyków danej dziedziny dyskutowa-
no o zagadnieniach interesujących parlamentarzystów. Niektóre spotkania udokumentowano w „Zeszytach 
zespołów senackich”, wydawnictwach przygotowanych przez Kancelarię Senatu.

W 2010 r. jednym z bardziej aktywnych zespołów senackich był, kierowany przez senatora Mie-
czysława Augustyna, Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych. Jego członkowie, zdając sobie sprawę 
z niekorzystnych tendencji demografi cznych, dyskutowali m.in. o przeciwdziałaniu wykluczeniu osób star-
szych z życia społecznego i większej, bardziej różnorodnej ich aktywizacji, o ich bezpieczeństwie w ruchu 
drogowym. Najważniejszym zadaniem podjętym przez senatorów był konkurs „Samorząd przyjazny se-
niorom”, adresowany do samorządów wszystkich szczebli, które w latach 2008–2010 realizowały projekty 
przeciwdziałające wykluczeniu osób starszych. W organizacji konkursu uczestniczyły Związek Regionów, 
Związek Powiatów Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich oraz redakcja pisma samo-
rządu terytorialnego „Wspólnota”.

Konferencja podsumowująca ten konkurs odbyła się 5 XI 2010 r. Tytułem „samorządu przyjaznego 
seniorom” wyróżniono 15 samorządów różnych szczebli (samorządy województw wielkopolskiego i ku-
jawsko-pomorskiego, samorządy powiatów i miast na prawach powiatów: Lublin, Ruda Śląska, Poznań, 
powiat gostyński, gminy: Bogatynia, Września, Śliwice, Chodzież, Śrem). Przyznano także wyróżnienia 
w kategorii innowacyjności (samorządy gminne z Giżycka, Tychów, Czeladzi i Piekar Śląskich). Kapi-
tuła konkursu oceniała m.in. kompleksowość i innowacyjność rozwiązań, sprzyjanie integracji między-
pokoleniowej, trwałość efektów. Za kluczowe uznano uczestnictwo osób starszych w życiu wspólnoty 
lokalnej i w podejmowaniu decyzji, dlatego wysoko oceniono projekty gwarantujące tę partycypację. 
Uznanie zyskały także partnerska współpraca z organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorstwami 
na etapie planowania i realizacji, współpraca z innymi podmiotami samorządowymi lub międzynaro-
dowymi, stopień wykorzystania środków uzyskanych na realizację, a także zgodność z odpowiednimi 
strategiami rozwoju (unijne, krajowe, regionalne, powiatowe, gminne).
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Senatorowie z Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych opracowywali także wytyczne dla 
władz lokalnych, dotyczące planowania polityki wobec osób starszych. Zgłaszali uwagi do założeń przygo-
towanej przez Ministerstwo Finansów ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym. 

W 2010 r. Senacki Zespół Infrastruktury nadal interesował się m.in. problemami na kolei, już wcześniej 
zresztą podejmował próby wygaszenia konfl iktu między fi rmami kolejowymi. Członkowie zespołu spotkali 
się z prezesem PKP Intercity Krzysztofem Celińskim, by rozmawiać na temat stanu przewozów pasażerskich.

Wspólnie z Komisją Środowiska zespół zorganizował konferencję „Ochrona środowiska a inwe-
stycje infrastrukturalne”. Jej celem było zdiagnozowanie najważniejszych przeszkód w budowie polskiej 
infrastruktury i wskazanie pożądanych zmian legislacyjnych. Podczas spotkania mowa była o zadaniach 
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska ze szczególnym uwzględnieniem programu „Natura 2000”, 
o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji drogowych, kolejowych i lotniczych, a także o proble-
mach związanych z udziałem ekologicznych organizacji pozarządowych w procedurze przygotowywania 
ocen oddziaływania na środowisko. 

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób 
Starszych senator Mieczysław Augustyn wśród lau-
reatów konkursu „Samorząd przyjazny seniorom” 
(5 XI 2010 r.).

Konferencja „Ochrona środowiska a inwestycje in-
frastrukturalne” (14 XII 2009 r.).
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Senacki Zespół ds. Sportu z uwagą obserwuje przygotowania do Euro 2012. W 2010 r. jego człon-
kowie mieli możliwość zapoznania się ze stanem prac w 4 polskich miastach organizujących rozgrywki 
piłkarskie, współpracą między UEFA a Polskim Związkiem Piłki Nożnej i Ukraińskim Związkiem Piłki 
Nożnej, ze stanem lotnisk, hoteli, centrów pobytowych i treningowych dla zawodników, a także z pro-
blematyką zapewnienia bezpieczeństwa w obiektach sportowych i z propozycjami wypełnienia czasu 
kibiców między meczami. 

Sytuacji w polskim harcerstwie z uwagą przygląda się Parlamentarny Zespół ds. Harcerstwa 
w Polsce i poza Granicami Kraju, kierowany przez senatora Kazimierza Wiatra. W 2010 r. wydelego-
wano swojego przedstawiciela, posła Mirosława Koźlakiewicza, do Skautowej Unii Parlamentarnej. 
Podczas spotkań z władzami ZHP i ZHR rozmawiano m.in. o specyfi ce tych organizacji, ich sytuacji 
prawnej i fi nansowej, o uregulowaniu spraw własności. W kręgu zainteresowań zespołu znalazły się 
też takie kwestie, jak budowa elektronicznego systemu ewidencji harcerzy, utrwalanie przeszłości 
ruchu harcerskiego, wydanie słownika harcerskiego na 100-lecie harcerstwa. Za istotne zespół uznał 
również: jedność harcerstwa, uchwalenie ustawy o ruchu harcerskim, uregulowanie jego spraw w usta-
wie o stowarzyszeniach, działalność misyjną i dydaktyczną. Podczas spotkań poruszano też kwestie 
kadry instruktorskiej, metod propagowania ruchu harcerskiego, kształtującego postawy patriotyczne, 
wychowującego w duchu poszanowania tradycji, kultury i autorytetów moralnych, zaszczepiające-
go w młodych ludziach bezinteresowność, życzliwość i chęć samodoskonalenia, otwartego na oso-
by niepełnosprawne. Mówiono również o konieczności zmiany wizerunku organizacji harcerskich 
przy jednoczesnym zachowaniu bogatej tradycji, a także o potrzebie wzmocnienia współpracy mię-
dzy organizacjami harcerskimi w Polsce. Zespół podjął zobowiązanie, że będzie monitorował zmiany 
w przepisach dotyczących harcerstwa. Zapowiedziano też współpracę przy ewentualnym tworzeniu 
ustawy o ruchu harcerskim.

W 2010 r. Kaszubski Zespół Parlamentarny włączył się w obchody 90. rocznicy odzyskania przez 
Polskę dostępu do morza. Z inicjatywy tego zespołu oraz Zespołu ds. Osób Starszych w Senacie otwarto 
wystawę „Krajna ostoją polskości” (20 X 2010 r.), prezentującą przeszłość i teraźniejszość części tego daw-
nego pogranicza polsko-niemieckiego, położonego między Wielkopolską a Pomorzem. 

Podczas otwarcia wystawy „Krajna ostoją polsko-
ści” marszałek Bogdan Borusewicz przypomniał 
trudną historię tego regionu, gdzie polskości trzeba 
było mocno bronić.

kronika senatu '10.indb   157 2011-07-18   09:35:17



158

KRONIKA SENATU RP – VII KADENCJA

Parlamentarny Zespół Kociewski poparł natomiast projekt zorganizowania w Senacie wystawy 
upamiętniającej utworzenie na ziemiach polskich pierwszego obozu koncentracyjnego KL Stutthof, 
który miał odegrać szczególną rolę w rozwiązaniu kwestii polskiej na Pomorzu Gdańskim. Zespół 
objął swoim patronatem Kociewski Rok Kongresowy 2010 i Kociewskie Warsztaty Regionalne dla 
studentów. Wsparł starania mieszkańców Kociewia o wznowienie emisji przez gdański oddział TVP 
programu regionalnego „Na Kociewiu”. Postanowiono także zwrócić się do Fundacji na rzecz Nauki 
Polskiej o objęcie programem EXTERIUS wydania „Kroniki Pelplińskiej” – obszernego dzieła histo-
riografi cznego, powstałego w dawnym klasztorze cysterskim, obejmującego 430 lat (1258–1688). 

Zespół Parlamentarzystów Województwa Śląskiego natomiast postanowił poprzeć kandydaturę 
Stadionu Śląskiego w Chorzowie do organizacji mistrzostw świata w lekkiej atletyce w 2015 r. oraz wy-
stosować do ministrów sportu i fi nansów pisma z prośbą o zapewnienie w budżecie na 2011 r. środków 
niezbędnych do realizacji tego projektu.

W 2010 r. kilkakrotnie zbierał się Parlamentarny Zespół ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej. 
Jego członkowie włączyli się m.in. w organizację jubileuszowego, X Flisu Noteckiego 2010. 12 II 2010 r. 
w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się konferencja „Łączą nas rzeki”, zorganizowana przez zespół i sena-
tora Henryka Woźniaka wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego. Była okazją do 
zapoznania się z projektem pętli rzecznej wspólnej dla Wielkopolski, Kujaw, Pomorza i Ziemi Lubuskiej 
– lubuskim klastrem turystycznym „Zielona Dolina”. Podczas tego spotkania poruszono także kwestię 
żeglowności Warty i Noteci w granicach województwa lubuskiego. W 2010 r. zespół podjął uchwałę w spra-
wie konieczności dofi nansowania infrastruktury Wielkiej Pętli Wielkopolskiej, mającej ułatwić żeglugę 
po wodach śródlądowych tego regionu. Członkowie zespołu postanowili, że z wnioskiem w tej sprawie 
należy się zwrócić do ministra środowiska.

W kręgu zainteresowań członków zespołu znalazły się także przyszłość i bariery rozwoju go-
spodarki morskiej i rzecznej. W opinii parlamentarzystów, Polska powinna zacząć nadążać za unij-
nymi wyzwaniami wobec tego sektora. Potrzebne są rozwiązania, które mogłyby się przyczynić 
do rozwoju gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, poprawy sytuacji dróg wodnych w Polsce. 

Członkowie Senackiego Zespołu Górnic-
twa zwiedzili Kopalnię Węgla Brunatnego 
i Elektrociepłownię w Bełchatowie. Obejrze-
li m.in. multimedialne prezentacje dotyczą-
ce kopalni i jej najbliższego otoczenia oraz 
elektrowni (28 VI 2010 r.).

Uczestnicy konferencji „Łączą nas rzeki”, 
zorganizowanej w Gorzowie Wielkopolskim 
z inicjatywy Parlamentarnego Zespołu ds. 
Dróg Wodnych i Turystyki i senatora Henry-
ka Woźniaka (12 II 2010 r.).
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Parlamentarzyści z zespołu z aprobatą przyjęli polsko-czeskie inicjatywy podjęte przez środowiska 
związane z żeglugą śródlądową, dotyczące zorganizowania polsko-czeskiego lub środkowoeuropej-
skiego klastra żeglugi śródlądowej. 

Członkowie tego zespołu interesowali się też małymi elektrowniami wodnymi i sportami wodnymi. 
Spotkanie z przedstawicielami Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych i Stowarzyszenia Ar-
matorów Jachtowych było okazją do omówienia form współpracy, projektu ustawy o sporcie, a także do po-
znania głównych założeń prognozy 2050, dotyczącej rozwoju energetyki wodnej w Polsce, przygotowanej 
przez towarzystwo. Parlamentarzystom przedstawiono również program „Gościnna elektrownia wodna”, 
ukazujący znaczenie małych elektrowni wodnych i ich wszechstronne oddziaływanie na otoczenie.

W związku z wyborem senatora Piotra Głowskiego na prezydenta Piły nową przewodniczącą zespo-
łu została senator Jadwiga Rotnicka. Zespół podjął uchwałę w sprawie powołania społecznego eksperta. 
Został nim dotychczasowy przewodniczący, który będzie uczestniczył w pracach zespołu do końca VII ka-
dencji Senatu. Członkowie zespołu uznali, że może w znaczący sposób wesprzeć jego prace ze względu na 
swoje kompetencje oraz doświadczenie zdobyte podczas pełnienia funkcji. 

W 2010 r. senackie zespoły: Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Infrastruktury oraz Strażaków 
wspólnie z Parlamentarnym Zespołem ds. Osób Starszych zorganizowały seminarium „Bezpieczeństwo 
w ruchu drogowym osób z niepełnosprawnościami” (21 VII 2011 r.). Najważniejsze wnioski płynące 
z przeprowadzonej dyskusji to:

• w Polsce jest 5,5 mln osób niepełnosprawnych, co świadczy o skali problemu, dlatego czynne zawo-
dowo osoby niepełnosprawne powinny znaleźć należne im godne miejsce;

• poprawa mobilności i bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych w ruchu drogowym to działanie na 
rzecz całego społeczeństwa;

• starzejącemu się społeczeństwu trzeba stworzyć odpowiednie warunki do swobodnego przemiesz-
czania się, tak aby problemy zdrowotne nie powodowały wykluczenia z życia społecznego;

Członkowie Parlamentarnego Zespołu ds. 
Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej wspól-
nie z przedstawicielami Towarzystwa Roz-
woju Małych Elektrowni Wodnych deba-
towali o pozytywnym oddziaływaniu na 
środowisko tej formy uzyskiwania energii 
(9 VI 2010 r.).

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu 
ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej 
(15 XII 2010 r.).
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• konieczność utworzenia Polskiego Obserwatorium Ruchu Drogowego, wykorzystującego wiedzę 
i przykłady dobrych praktyk dla zmniejszenia zagrożeń na polskich drogach, mogącego służyć po-
głębieniu wiedzy o problemach osób niepełnosprawnych w ruchu drogowym i zapobieganiu niepeł-
nosprawności będącej następstwem udziału w wypadkach drogowych;

• potrzeba ułatwienia dostępu do samochodów, zwiększającego aktywność zawodową i jakość życia 
osób niepełnosprawnych, ale także istotnie zmniejszającego koszty ponoszone przez państwo i spo-
łeczeństwo.
Członkowie senackich zespołów: Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Strażaków dyskutowali o roz-

woju ratownictwa drogowego. Jak wynika ze statystyk, liczba ofi ar śmiertelnych w ciągu ostatnich 10 lat 
wzrosła mniej więcej o 10% i wynosi około 2000 osób rocznie, dlatego konieczne jest podejmowanie dzia-
łań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Chodzi m.in. o edukację, promocję bezpiecznych 
zachowań i informację: kampanie społeczne, imprezy masowe o charakterze edukacyjno-promocyjnym, 
konferencje tematyczne, programy techniczne, szkolenia, warsztaty, dystrybucję praktycznych gadżetów 
i tzw. tagi tematyczne. 

W 2010 r. sześciokrotnie zbierał się Parlamentarny Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządo-
wymi, któremu przewodniczy marszałek Bogdan Borusewicz. Zespół monitoruje ustawodawstwo dotyczące 
organizacji pozarządowych, m.in. ustawę o stowarzyszeniach. Podjął także dyskusję nad instytucją petycji 
obywatelskich, debatował nad barierami ograniczającymi wolność stowarzyszania się w Polsce i zainicjo-
wał prace nad ustawą o stowarzyszeniach. W 2010 r. parlamentarzyści zajęli się m.in. efektami zaprzestania 
pobierania podatku VAT od darowizn na cele charytatywne, przekazywanych za pośrednictwem SMS, oraz 
sytuacją prawną podmiotów przyznających stypendia młodzieży szkolnej i studentom w Polsce. 

Zespół włączył się także w przygotowania do obchodów Europejskiego Roku Wolontariatu, którym 
decyzją Rady Unii Europejskiej ogłoszono rok 2011. Najważniejsze cele obchodów to: stworzenie sprzy-
jającego otoczenia dla wolontariatu, mobilizacja organizacji wolontariuszy, poprawa jakości wolontariatu, 
propagowanie wiedzy o jego wartości i znaczeniu. W opinii parlamentarzystów, w działania wolontariac-
kie, wzorem innych krajów europejskich, należy włączyć środowiska biznesowe i akademickie. Za potrzeb-
ne uznano włączenie samorządów lokalnych i grup seniorskich, przeprowadzenie szeregu akcji edukacyj-
nych, a nawet zmiany systemu edukacyjnego pod kątem promocji wolontariatu.

Członkowie zespołu zapoznali się także z nowymi zasadami wspierania organizacji pozarządowych 
w kontekście założeń projektu ustawy o współpracy rozwojowej i utworzeniu Polskiej Agencji Współpracy 
Rozwojowej, przygotowywanej przez resort spraw zagranicznych. W intencji projektodawców, ma ona re-
alizować polską politykę zagraniczną nie tylko za pomocą tradycyjnych instrumentów dyplomacji, ale też 
dyplomacji społecznej, środków gospodarczych i pomocowych. Do nowych zadań polskiej polityki zagra-
nicznej należą międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju i pomoc humanitarna. 

Członkowie zespołu dyskutowali także o szansach i wyzwaniach organizacji pozarządowych 
podczas polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. Szczególną uwagę 
poświęcali roli polskich regionów, wykorzystaniu potencjału organizacji pozarządowych, dysponujących 
wiedzą o potrzebach społecznych i potrafi ących skutecznie dotrzeć do opinii publicznej, a także moty-
wować do podejmowania konkretnych działań. Zwracano uwagę na potrzebę zmiany zasad fi nansowego 
wspierania organizacji pozarządowych, tak aby miały one możliwość aktywnego włączenia się w pro-
mocję Polski.

Obrady senackich zespołów: Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego i Strażaków (24 XI 2010 r.).
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Zespół kontynuował również prace nad przygotowaniem projektu ustawy o zrzeszeniach, mają-
cej zastąpić obowiązujące prawo o stowarzyszeniach, których koordynatorem był senator Łukasz Abga-
rowicz. W projekcie uregulowano podstawowe kwestie związane z tworzeniem stowarzyszeń, ich organi-
zacją, funkcjonowaniem i rozwiązywaniem. Zespół zapoznał się z opiniami organizacji pozarządowych. 
Ich przedstawiciele pozytywnie ocenili m.in. propozycję uproszczenia procedury zakładania stowarzyszeń 
i organizacji pozarządowych: od chwili uchwalenia statutu i powołania zarządu, ale przed zakończeniem 
procedury rejestracyjnej, stowarzyszenie będzie mogło działać, nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, 
pozywać i być pozywane. Wątpliwości zaś budziła m.in. obszerność projektowanej regulacji, jej szczegóło-
wość, mogąca nastręczać kłopoty interpretacyjne nawet osobom obeznanym z prawem, dlatego apelowano 
o dalsze konsultacje. 

8 VII 2010 r. członkowie Parlamentarnego Zespołu 
ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 
debatowali o przygotowaniach do polskiej prezy-
dencji w Radzie Unii Europejskiej, m.in. w kon-
tekście związanych z tym wyzwań stojących przed 
organizacjami pozarządowymi.

Senator Łukasz Abgarowicz zapoznał członków Par-
lamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organiza-
cjami Pozarządowymi z projektem ustawy o zrzesze-
niach (21 X 2010 r.).
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Aktywność międzynarodowa
Oficjalne wizyty parlamentarne

Delegacje Senatu VII kadencji w 2010 r. złożyły ofi cjalne wizyty w Rosji, Japonii, Kanadzie, Nor-
wegii, na Węgrzech i Ukrainie. Przewodniczył im marszałek Bogdan Borusewicz. Podczas tych wyjazdów 
senatorowie zawsze spotykali się z przedstawicielami Polonii, zapoznawali się z jej aktualnymi problema-
mi, działaniami i osiągnięciami, rozmawiali z jej lokalnymi działaczami.

Wizytę w Rosji (9–10 II 2010 r.) delegacja Senatu złożyła na zaproszenie przewodniczącego Rady 
Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej Siergieja M. Mironowa. Marszałkowi towarzy-
szyli członkowie senackiej Polsko-Rosyjskiej Grupy Parlamentarnej, senatorowie: Janusz Sepioł (przewod-
niczący), Władysław Ortyl (wiceprzewodniczący), Jan Wyrowiński i Stanisław Zając.

Podczas wizyty w Rosji marszałek B. Borusewicz rozmawiał z przewodniczącym S. Mironowem 
przede wszystkim o współpracy izb wyższych obu krajów i organizowanym w maju 2010 r. II Forum Re-
gionów Polska – Rosja. Przewodniczący S. Mironow podkreślił, że tak ścisłej współpracy jak z marszał-
kiem B. Borusewiczem nie nawiązał z przewodniczącym Senatu żadnego innego kraju, nawet z poradziec-
kiej Wspólnoty Niepodległych Państw.

Z okazji wizyty marszałka B. Borusewicza w Rosji 9 lutego jednocześnie w obu krajach ukazał 
się wspólny artykuł szefów wyższych izb parlamentów Polski i Rosji. W Polsce wydrukowała go „Gazeta 
Wyborcza”, a w Rosji – „Rossijskaja Gazieta”. „Naszym moralnym obowiązkiem jest pamiętać o naszej 
przeszłości. Jednakże każdy naród ma swą «pamięć historyczną», odmienne spojrzenie na dzieje. Najważ-
niejsze, że teraz wspólnie myślimy o przyszłości” – podkreślili obaj szefowie izb. Marszałek B. Borusewicz 
i przewodniczący S. Mironow wyrazili także przekonanie, że „na początku XXI wieku Polacy i Rosjanie 
dojrzeli do tego, by z wielowiekowej historii naszych relacji umieć czerpać i rozwijać, co najlepsze”. Dali 
wyraz zadowoleniu, że „po dwudziestu latach od historycznych zmian w Europie Środkowej i Wschodniej, 
zapoczątkowanych powstaniem «Solidarności» i pieriestrojką Michaiła Gorbaczowa, stosunki Polski i Ro-
sji wchodzą na nową drogę rozwoju”. Zdaniem obu szefów wyższych izb parlamentów, należy je wypełnić 

Spotkanie marszałka B. Borusewicza z przewod-
niczącym Rady Federacji Zgromadzenia Federal-
nego Federacji Rosyjskiej S. Mironowem.
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konkretną treścią: aktywnymi kontaktami politycznymi, wymianą gospodarczą i kulturalną, więziami elit 
intelektualnych, młodzieży i zwykłych obywateli. 

Wizyta delegacji Senatu w Japonii (15–19 III 2010 r.), na zaproszenie przewodniczącego Izby Radców 
(izba wyższa japońskiego parlamentu) Satsuki Edy, miała charakter polityczno-parlamentarny. 

W skład delegacji wchodzili senatorowie: Ryszard Górecki – przewodniczący Senackiej Grupy Pol-
sko-Japońskiej, Stanisław Piotrowicz – przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, 
Marek Rocki – przewodniczący Klubu Senatorów Platforma Obywatelska, Jan Wyrowiński – przewodni-
czący Komisji Gospodarki Narodowej oraz Stanisław Zając – przewodniczący Komisji Obrony Narodowej, 
wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. 

W parlamencie japońskim delegacja odbyła rozmowy z przewodniczącym Izby Radców S. Edą 
i przewodniczącym Izby Reprezentantów (izba niższa) Takahiro Yokomichi.

Marszałek Bogdan Borusewicz spotkał się także z premierem Yukiyo Hatoyamą, z którym dysku-
tował o współpracy gospodarczej między Polską a Japonią. Premier Japonii podkreślił, że jego kraj jest za-
interesowany wsparciem działań związanych z programem Partnerstwa Wschodniego. 17 marca marszałka 
B. Borusewicza przyjął cesarz Japonii Akihito. 

Podczas pobytu w Japonii delegacja Senatu spotkała się także z przedstawicielami biznesu, m.in. 
złożyła wizytę w Panasonic Center.

1–9 V 2010 r., na zaproszenie przewodniczącego Senatu kanadyjskiego Noëla Kinselli, marszałek 
Bogdan Borusewicz złożył ofi cjalną wizytę w Kanadzie. W skład delegacji wchodzili także senatorowie: 
Łukasz Abgarowicz, Zbigniew Cichoń, Andrzej Grzyb, Zdzisław Pupa i Mariusz Witczak oraz poseł Ma-
rek Borowski, przewodniczący sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą.

Marszałek odbył spotkanie z przewodniczącym Izby Gmin Peterem Millikenem, przewodniczącym 
Senatu Noëlem Kinsellą i przedstawicielami kanadyjskiego rządu, m.in. z ministrem ds. imigracji Jasonem 
Kenneyem oraz ministrem spraw zagranicznych Lawrencem Cannonem. Tematem dyskusji marszałka B. Bo-
rusewicza z premierem Kanady Stephenem Harperem była współpraca gospodarcza i polityczna obu krajów. 

5 maja marszałek B. Borusewicz wystąpił w kanadyjskim Senacie. Podczas przemówienia podzię-
kował za przyjaźń okazywaną Polsce przez Kanadę. „Szczególne słowa wdzięczności przekazuję również 
na ręce państwa senatorów za bezpieczne przechowanie na terenie Kanady cennych dóbr polskiej kultury 

Spotkanie delegacji Senatu z przewodniczącym 
Izby Radców S. Edą.

Wizyta w Panasonic Center.
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w trudnych latach II wojny światowej” – powiedział. W Ottawie przechowano bowiem wawelskie arrasy, 
regalia królów polskich, miecz koronacyjny, Biblię Gutenberga, „Psałterz Dawidowy”, „Kazania święto-
krzyskie” oraz złoto ze skarbca narodowego. Specjalnie przygotowaną kopię Biblii Gutenberga marszałek 
B. Borusewicz przekazał przewodniczącym obu izb parlamentu Kanady 

W trakcie wizyty delegacja Senatu uczestniczyła w obchodach Dnia Polonii i Polaków za Granicą.
Wizytę ofi cjalną delegacja Senatu złożyła również w Norwegii (13–14 IX 2010 r.). Grupie senatorów: 

przewodniczącemu Komisji Gospodarki Narodowej Janowi Wyrowińskiemu, przewodniczącemu Komisji 
Obrony Narodowej Maciejowi Klimie oraz Tadeuszowi Gruszce i Andrzejowi Grzybowi, towarzyszyli 
także prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Polsko-Norweskiego Dariusz Geller, prezes Zarządu Grupy 
Lotos SA Paweł Olechnowicz i wiceprezes Zarządu ds. Górnictwa Naftowego PGNiG SA Marek Karabuła.

Marszałek wraz z senatorami rozmawiali z przewodniczącym Stortingu Dagiem Terje Andersenem 
m.in. o programie Partnerstwa Wschodniego i ograniczeniu taktycznych arsenałów jądrowych. Marszałek 
mówił o zainteresowaniu polskich przedsiębiorców współpracą z Norwegią. Podziękował też za pomoc 
okazaną Polsce w latach osiemdziesiątych przez stowarzyszenie Solidaritet Norge-Polen.

Tematem rozmowy z minister pracy Hanne Bjurstrøm była m.in. sytuacja polskich pracowników 
w Norwegii. Marszałek dobrze ocenił sytuację Polaków w tym kraju (otwarto centra informacyjne i zorga-
nizowano kursy języka norweskiego dla Polaków). Delegacja odwiedziła również siedziby polskich przed-
siębiorstw paliwowych w Norwegii – Lotos Norge oraz PGNiG Norway, spotkała się z zarządem Statoil 
i kierownictwem Dyrektoriatu ds. Ropy. Wzięła także udział w promocji norweskiego wydania książki 
„Bohaterowie Europy” Jana Strękowskiego.

30 XI–1 XII 2010 r., na zaproszenie przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy Wołodymyra 
Łytwyna, marszałek Bogdan Borusewicz wraz z delegacją, w skład której weszli senatorowie Łukasz Ab-
garowicz i Grzegorz Banaś, złożył ofi cjalną wizytę w tym kraju. 

„Dialog na najwyższym szczeblu władzy, który ostatnio obserwujemy, przyczynia się do dalszego 
rozwoju dwustronnych relacji między Polską i Ukrainą oraz do wzrostu współpracy na wielu polach, włą-
czając w to międzyparlamentarny dialog” – powiedział prezydent Wiktor Janukowycz podczas spotkania 
z marszałkiem B. Borusewiczem.

Premier Ukrainy Mykoła Azarow ponowił apel o polskie wsparcie Ukrainy na drodze do zbliżenia 
z Unią Europejską. Zauważył, że szczególnie ważne dla obywateli jego kraju jest zniesienie wiz. „Mamy 
nadzieję na zrealizowanie tego planu w przyszłym roku i zawsze liczymy na wsparcie Polski na tej drodze” 

Spotkanie z przewodniczącym Izby Gmin P. Mil-
likenem.
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– powiedział premier. Marszałek B. Borusewicz zapewnił, że Polska i Węgry, kraje, które w 2011 r. prze-
wodniczą Unii Europejskiej, są bardzo przychylnie nastawione do integracji Ukrainy z UE.

Ostatnią ofi cjalną wizytę w omawianym okresie złożono na Węgrzech (12–13 XII 2010 r.). Marsza-
łek Bogdan Borusewicz przybył tam z senatorami: Leonem Kieresem – przewodniczący Komisji Spraw 
Zagranicznych, Edmundem Wittbrodtem – przewodniczącym Komisji Spraw Unii Europejskiej i Witoldem 
Idczakiem na zaproszenie przewodniczącego parlamentu Republiki Węgierskiej Laszlo Kövera.

Spotkanie marszałka B. Borusewicza z premie-
rem Ukrainy M. Azarowem.

Spotkanie delegacji Senatu z przewodniczącym parla-
mentu Republiki Węgierskiej L. Köverem.

Spotkanie delegacji Senatu z prezydentem Węgier 
P. Schmittem.
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Głównym tematem rozmów marszałka B. Borusewicza i przewodniczącego L. Kövera była pre-
zydencja Węgier i Polski w Radzie Unii Europejskiej w I i II półroczu 2011 r. „Mamy wspólne prioryte-
ty” – powiedział marszałek. Wymienił wśród nich budżet UE, bezpieczeństwo energetyczne, Partnerstwo 
Wschodnie i rozszerzenie Unii m.in. o Chorwację. Delegacja Senatu spotkała się także z prezydentem Wę-
gier Palem Schmittem.

2–10 IX 2010 r. marszałek Bogdan Borusewicz złożył wizytę na Syberii, gdzie odwiedził Jekateryn-
burg, Irkuck, Ułan-Ude, Nowosybirsk, spotkał się z przedstawicielami lokalnych władz. W skład delegacji 
Senatu wchodzili senatorowie: przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Grani-
cą Andrzej Person, przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej Jan Wyrowiński, zastępcy przewodni-
czącego Komisji Samorządu Terytorialnego Władysław Ortyl i Janusz Sepioł, a także Władysław Dajczak. 
Delegacji towarzyszyli m.in.: podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk, przed-
stawiciele resortów spraw wewnętrznych i środowiska, zarządów województw warmińsko-mazurskiego 
i wielkopolskiego, reprezentanci wyższych uczelni, organizacji samorządu gospodarczego i biznesu. 

W trakcie wizyty w Jekaterynburgu delegacja spotkała się m.in. z przewodniczącymi Dumy i Izby 
Reprezentantów obwodu swierdłowskiego Jeleną Czeczunową i Ludmiłą Babuszkiną oraz z gubernatorem 
tego obwodu Aleksandrem Miszarinem. W trakcie tych spotkań omawiano kwestie rozszerzenia współpra-
cy międzyparlamentarnej, międzyregionalnej, gospodarczej, naukowej i turystycznej. 

W Irkucku odbyło się ofi cjalne spotkanie z przedstawicielami Dumy obwodu irkuckiego pod prze-
wodnictwem Ludmiły Berliny. Zarówno strona polska, jak i rosyjska zachęcały podczas niego do współ-
pracy międzyregionalnej. 

7–8 IX 2010 r. w Irkucku delegacja uczestniczyła w VI Bajkalskim Forum Ekonomicznym, spo-
tkaniu o kluczowym znaczeniu dla ekonomii i polityki Syberii, Azji i Dalekiego Wschodu. „Udział w tym 
przedsięwzięciu jest dla nas ważny nie tylko z perspektywy historycznej, ale przede wszystkim ze względu 
na możliwości, jakie daje nam obecna współpraca” – podkreślił marszałek B. Borusewicz w przemówieniu 
wygłoszonym podczas otwarcia forum. Dodał, że Polska może wnieść wiele w rozwój Syberii. Nasz kraj 
jest szczególnie zainteresowany europejskim kierunkiem jej rozwoju i możliwością uczestniczenia w jej 
modernizacji, wdrażaniu nowoczesnych technologii. 

Spotkanie delegacji Senatu z przewodniczącymi 
Dumy i Izby Reprezentantów obwodu swierdłow-
skiego J. Czeczunową i L. Babuszkiną. 

Spotkanie z gubernatorem obwodu swierdłow-
skiego A. Miszarinem.
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Delegacja Senatu złożyła też wizytę w Buriacji. Podczas rozmów z władzami regionu i przedsiębior-
cami marszałek B. Borusewicz przekonywał do współpracy z Polską i zapewniał, że nasz kraj jest stabil-
nym partnerem gospodarczym. W Ułan-Ude delegacja spotkała się z prezydentem Buriacji Wiaczesławem 
Nogowicynem. Spotkanie było okazją do przedstawienia propozycji współpracy przez obie strony. 

W trakcie wizyty marszałek wraz z delegacją spotkał się również z przedstawicielami władz obwo-
du nowosybirskiego z gubernatorem Wiktorem Tołokońskim na czele. W trakcie spotkania omówiono stan 
i perspektywy współpracy Polski z tym obwodem.

Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski 13–17 IX 2010 r. złożył wizytę w Waszyngtonie, gdzie 
m.in. uczestniczył w konferencji Forum Parlamentarnego Wspólnoty Demokracji, zorganizowanej z okazji 
Międzynarodowego Dnia Demokracji. Wśród uczestników znaleźli się amerykańscy senatorowie, kongres-
meni, parlamentarzyści z państw UE, eurodeputowani, deputowani z Gruzji, Mołdowy, Ukrainy, Kolumbii 
i Panamy, członkowie organizacji pozarządowych, niezależni eksperci. Tematem spotkania była rola par-
lamentów w umacnianiu demokracji w Europie Wschodniej i Ameryce Łacińskiej. Konferencja zakończy-
ła się przyjęciem deklaracji waszyngtońskiej, w której podsumowano działania Forum Parlamentarnego 
Wspólnoty Demokracji i ustanowiono jego stały sekretariat w Wilnie.

Wicemarszałek Z. Romaszewski w Kongresie rozmawiał o prawach człowieka z senatorem Chrisem 
Smithem, członkiem Komitetu Helsińskiego, z demokratycznym kongresmanem z Chicago Michaelem Qu-
igleyem zaś – o wizach wymaganych od Polaków udających się do USA.

Przewodnicząca Dumy obwodu irkuckiego L. Berlina 
i marszałek B. Borusewicz.

Spotkanie delegacji Senatu z przedstawicielami Dumy 
obwodu irkuckiego.

Marszałek B. Borusewicz podczas VI Bajkalskiego 
Forum Ekonomicznego.
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Spotkanie delegacji Senatu z władzami Buriacji.

Spotkanie marszałka B. Borusewicza z prezydentem 
Buriacji W. Nogowicynem.

Marszałek B. Borusewicz i gubernator obwodu no-
wosybirskiego W. Tołokoński.

Spotkanie delegacji Senatu z przedstawicielami władz obwodu nowosybirskiego.
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Wizyty w Senacie
W 2010 r. ofi cjalne wizyty w Senacie złożyli przewodniczący Chińskiej Ludowej Politycznej Kon-

ferencji Konsultatywnej Jia Qinglin i przewodniczący Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Fede-
racji Rosyjskiej Siergiej Mironow. Senat zaszczycili swoją obecnością m.in. przewodniczący Parlamentu 
Europejskiego Jerzy Buzek, przewodnicząca Rady Narodowej Republiki Austrii Barbara Prammer, prze-
wodniczący parlamentu Gruzji Dawid Bakaradze, przedstawiciele władz Afganistanu i przewodniczący 
parlamentu Chorwacji Luka Bebic. 

22 I 2010 r. wicemarszałek Zbigniew Romaszewski 
przyjął przewodniczącego Parlamentu Europejskie-
go Jerzego Buzka. Politycy rozmawiali m.in. o roli 
parlamentu narodowego w stanowieniu prawa.

25 I 2010 r. gościem marszałka Bogdana Borusewi-
cza był minister Kanady ds. obywatelstwa, imi-
gracji i wielokulturowości Jason Kenney. Rozma-
wiano m.in. o relacjach Kanady z tamtejszą Polonią, 
a także o możliwościach rozszerzenia współpracy 
gospodarczej obu krajów, m.in. w dziedzinie energe-
tyki atomowej.

26 I 2010 r. wizytę w Senacie złożyła przewodnicząca 
Rady Narodowej Republiki Austrii Barbara Pram-
mer. Tematem jej rozmowy z marszałkiem Bogdanem 
Borusewiczem była rola parlamentów narodowych po 
wejściu w życie Traktatu Lizbońskiego. Marszałek 
zwrócił uwagę na konieczność ściślejszej współpracy 
między parlamentami obydwu krajów w kwestii unij-
nej polityki gazowej i polityki wschodniej.
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28 I 2010 r. gościem marszałka Senatu był premier Maroka Abbas el Fassi. Poli-
tycy dyskutowali o roli parlamentów obu krajów. Wyrazili zadowolenie z intensyfi -
kacji współpracy między Polską i Marokiem.

18 II 2010 r. marszałek Bogdan Borusewicz przyjął 
premiera Republiki Mołdowy Vlada Filata. Premier 
podziękował za polską pomoc w zbliżeniu Mołdowy do 
Unii Europejskiej. Marszałek B. Borusewicz podkre-
ślił, że nasz kraj jest zwolennikiem polityki „otwartych 
drzwi” w stosunku do najbliższych sąsiadów. Podzię-
kował też za dobre warunki działalności polskiej mniej-
szości w Mołdowie.

3 III 2010 r. wizytę w Senacie złożył Michael Spin-
delegger, minister ds. europejskich i międzynarodo-
wych Republiki Austrii. Rozmawiano m.in. o rozsze-
rzaniu Unii Europejskiej o kraje Bałkanów Zachodnich 
oraz o roli parlamentów narodowych po wejściu w ży-
cie Traktatu Lizbońskiego. Minister M. Spindeleg-
ger poinformował, że Austria będzie partycypować 
w kosztach utrzymania muzeum w Auschwitz-Birke-
nau. Podkreślił, że to zobowiązanie wobec przeszłości.

10 III i 16 XI 2010 r. marszałek Bogdan Borusewicz podej-
mował w Senacie przewodniczącego parlamentu Gruzji 
Dawida Bakaradzego. Rozmawiano o polsko-gruzińskich 
stosunkach dwustronnych, współpracy parlamentarnej, 
procesie demokratyzacji życia politycznego i społecznego 
w Gruzji oraz o perspektywach rozwiązania konfl iktu gru-
zińsko-rosyjskiego. Przewodniczący D. Bakaradze podzię-
kował za wsparcie okazywane jego państwu przez Polskę 
i Polaków. Ważnym tematem rozmów podczas drugiej wi-
zyty było m.in. bezpieczeństwo energetyczne Gruzji i Unii 
Europejskiej. 
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29 III 2010 r. prezes Sądu Konstytucyjnego Federacji 
Rosyjskiej Walerij Zorkin z delegacją złożył wizytę 
w Senacie. Z marszałkiem Bogdanem Borusewiczem 
dyskutował na temat stanowienia prawa, najcięższych 
przestępstw i kary śmierci w kontekście praw człowieka. 
Poruszono także sprawę realizacji orzeczeń Trybunału 
Konstytucyjnego i roli polskiego Senatu w tym procesie. 
Prezes Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej za-
uważył, że „jest czego się uczyć z doświadczeń polskiego 
trybunału”.

10 VI 2010 r. marszałek Bogdan Borusewicz przyjął wi-
ceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, komisarza 
ds. stosunków międzyinstytucjonalnych i administracji 
Marosa Šefčoviča. Marszałek wyraził opinię, iż należy 
wzmocnić nadzór nad wydatkami we wszystkich państwach 
UE. Tematem spotkania były także kryzys w Grecji, sytu-
acja w Portugalii i Hiszpanii oraz decyzje Słowacji i Estonii 
o przystąpieniu do strefy euro. Wiceprzewodniczący M. Še-
fčovič podczas 57. posiedzenia Senatu przedstawił program 
prac Komisji Europejskiej na 2010 r. 

18 VI 2010 r. minister spraw zagranicznych Brazylii 
Celso Nunes Amorim był gościem marszałka Senatu. 
Minister docenił wkład Polonii brazylijskiej w dorobek 
naukowy i kulturalny jego kraju. Politycy rozmawiali 
o wzmocnieniu współpracy gospodarczej, naukowej 
i kulturalnej między obu państwami.

23 VI 2010 r. wizytę w Senacie złożyła delegacja Państwowego Wielkiego Chu-
rału Mongolii z wiceprzewodniczącym Nyamaagiinem Enkhboldem. Podczas 
rozmowy z wicemarszałkiem Markiem Ziółkowskim N. Enkhbold zaznaczył, że 
wizyta jest związana z obchodami 60. rocznicy nawiązania polsko-mongolskich 
stosunków dyplomatycznych. Zauważył, że kontakty międzyparlamentarne ode-
grały szczególną rolę w tworzeniu dobrych relacji między obu krajami. Dodał, 
iż grupa mongolsko-polska jest najaktywniejszą grupą parlamentarną w mongol-
skim Churale.
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28 IX 2010 r. wizytę w Senacie złożyła delegacja Rumuń-
sko-Polskiej Parlamentarnej Grupy Przyjaźni na czele 
z posłem Eugenem Constantinem Uricecem. Wicemar-
szałek Zbigniew Romaszewski podziękował za pomoc oka-
zaną przez Rumunów naszemu wojsku i ludności cywilnej 
w 1939 r. Rumuńscy politycy wyrazili nadzieję na wsparcie 
ich starań o przystąpienie do strefy Schengen.

29 IX 2010 r. wicemarszałek Zbigniew Romaszewski go-
ścił w Senacie Petrosa Efthymiou, przewodniczącego 
Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpie-
czeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). Rozmowy 
dotyczyły m.in. przyszłości OBWE, „procesu z Korfu” 
jako nowej formy dialogu na temat bezpieczeństwa euro-
pejskiego oraz kryzysu wartości demokratycznych, zwią-
zanego z rewolucją w dziedzinie informacji.

30 IX 2010 r. wicemarszałek Zbigniew Romaszewski przy-
jął przedstawicieli władz Afganistanu z wiceministrem 
do spraw administracji i fi nansów Abdulem Malik Se-
diqi na czele. Goście zaapelowali o dalszą pomoc Polski 
dla ich kraju. „Nam się udało zorganizować swoje państwo, 
suwerenne i demokratyczne, a Afganistan do dziś krwawi. 
Chcielibyśmy jednak, aby i Afgańczycy mieli prawo do zor-
ganizowania swojego niepodległego państwa” – powiedział 
wicemarszałek i dodał, że Polska dołoży starań, aby pomóc 
Afganistanowi w zapewnieniu bezpieczeństwa, budowie 
armii i policji oraz organizowaniu administracji.

5 X 2010 r. przewodniczący Izby Gmin Zjednoczonego Królestwa Wielkiej 
Brytanii i Irlandii Północnej John Bercow był gościem marszałka Bogdana Bo-
rusewicza. Podczas spotkania rozmawiano o roli parlamentów narodowych w sta-
nowieniu prawa w Unii Europejskiej, defi cycie demokracji, a także o rozszerzeniu 
wspólnoty europejskiej. „Dziś dyskusja o rozszerzeniu Unii zamarła, ale powinni-
śmy o tym pamiętać” – podkreślił marszałek.
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13 X 2010 r. wizytę w Senacie złożyła delegacja Zgroma-
dzenia Narodowego Kuwejtu. Marszałek Bogdan Boru-
sewicz zapewnił, że Polska opowiada się za pokojowym 
rozwiązaniem problemów na Bliskim Wschodzie i zachęcał 
Kuwejt do współpracy przy prywatyzacji polskiego sektora 
energetycznego.

28 X 2010 r. ofi cjalną wizytę w Senacie złożył minister 
spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow. Przyjął 
go marszałek Bogdan Borusewicz, który wyraził zado-
wolenie z poprawiających się stosunków polsko-rosyj-
skich. Minister S. Ławrow docenił osobisty wkład mar-
szałka B. Borusewicza w rozwój tych relacji. Dobrze 
ocenił też wspólną inicjatywę marszałka Senatu i prze-
wodniczącego Rady Federacji Rosji Siergieja Mironowa, 
dotyczącą powołania Forum Regionów Polska–Rosja, 
a także udział polskiej delegacji w VI Bajkalskim Forum 
Ekonomicznym w Irkucku.

1 XI 2010 r. ofi cjalną wizytę w Senacie złożył przewodni-
czący Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej 
Chin (druga izba chińskiego parlamentu) Jia Qinglin 
z ponadosiemdziesięcioosobową delegacją. Wyraził zado-
wolenie z kontaktów parlamentarnych i stosunków miast 
partnerskich Polski i Chin. Tematem spotkania były także 
m.in. rozwój gospodarczy obu państw, sytuacja w Afgani-
stanie i przemiany demokratyczne w świecie. Marszałek 
Bogdan Borusewicz zaapelował o rozwiązanie problemu 
Liu Xiaobao. „Myślę, że tak silne i stabilne państwo jak 
Chiny może sobie pozwolić na wielkoduszność w stosunku 
do laureata Pokojowej Nagrody Nobla Liu Xiaobo. Fakt, że 
przebywa on w więzieniu, jest rysą na opinii o Chinach” – 
powiedział.

4 XI 2010 r. marszałek Bogdan Borusewicz przyjął premiera 
Czech Petera Necasa, z którym rozmawiał m.in. o relacjach 
między obu państwami, czeskich doświadczeniach z prze-
wodnictwa w Unii Europejskiej i gospodarce. Premier P. Ne-
cas zaoferował Polsce wszechstronną pomoc, kiedy nasz kraj 
będzie kierować pracami UE w drugiej połowie 2011 r.
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4 XI 2010 r. gościem marszałka Bogdana Borusewicza był 
przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier 
Laszlo Köver. Tematem spotkania były przygotowania Wę-
gier do przewodniczenia Unii Europejskiej oraz sytuacja 
gospodarcza w Polsce i na Węgrzech. 

4 XI 2010 r. marszałek Bogdan Borusewicz spotkał się 
z przewodniczącym parlamentu Chorwacji Luką Bebi-
cem. Politycy rozmawiali m.in. o dostosowywaniu prawa 
Chorwacji do norm unijnych. Marszałek zachęcał przewod-
niczącego chorwackiego parlamentu do korzystania z do-
świadczeń Polski, zwłaszcza w zakresie absorpcji środków 
Unii Europejskiej przez samorządy lokalne.

16 XII 2010 r. marszałek Bogdan Borusewicz przyjął mi-
nistra spraw zagranicznych Republiki Słowackiej Mi-
kulaša Dzurindę. „Z wywalczonej przez Polskę szansy na 
zmiany skorzystała także Słowacja” – podkreślił minister. 
Politycy rozmawiali m.in. o osiągnięciach Grupy Wyszeh-
radzkiej, kontaktach dwustronnych, w tym parlamentar-
nych, i prawach mniejszości narodowych w Europie Środ-
kowowschodniej.

28 VI 2010 r. marszałek Bogdan Borusewicz gościł Teofi -
la III, zwierzchnika Kościoła prawosławnego w Ziemi 
Świętej. Była to pierwsza po 390 latach wizyta patriarchy 
Jerozolimy i całej Palestyny w Polsce. Marszałek B. Boru-
sewicz wyraził nadzieję, że ta wizyta będzie sprzyjać dia-
logowi między Kościołami. Teofi l III zauważył, że Kościół 
prawosławny w Ziemi Świętej oprócz religijnej i duchowej 
musi też odgrywać rolę polityczną. „Nie jesteśmy polityka-
mi ani przywódcami religijnymi, ale nasza pozycja w miej-
scu, w którym żyjemy, daje nam możliwości, byśmy się 
komunikowali ze wszystkimi ugrupowaniami politycznymi 
w Autonomii Palestyńskiej, Jordanii i Izraelu. Patriarcha 
nie ma interesów politycznych i ekonomicznych, dlatego 
wszyscy się do nas zwracają” – powiedział.
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24 III 2010 r. marszałek Bogdan Borusewicz przyjął Todora Petkoffa, byłego mi-
nistra gospodarki w rządzie Rafaela Caldery, a obecnie redaktora naczelnego 
wenezuelskiej gazety „Tal Cual”, opozycyjnej wobec Hugo Chaveza. T. Petkoff 
przedstawił marszałkowi sytuację polityczno-gospodarczą Wenezueli. „W We-
nezueli istnieją związki zawodowe oraz różne partie polityczne, a w opozycji są 
i lewicowe, i prawicowe. Jest wolność wypowiedzi czy prawo do organizowania 
manifestacji. Ale de facto nie jest to ani demokracja, ani dyktatura” – ocenił wene-
zuelski intelektualista.

Spotkanie z korpusem dyplomatycznym

Jak co roku 16 II 2010 r. marszałek Bogdan Borusewicz spotkał się z korpusem dyplomatycznym. 
Witając zebranych, dziekan korpusu dyplomatycznego arcybiskup Józef Kowalczyk podkreślił, że „każdy 
początek roku skłania do ogarnięcia pamięcią tych, którzy ucierpieli z powodu kataklizmów, krwawych 
konfl iktów, zamachów terrorystycznych, kryzysu fi nansowego, ubóstwa i głodu”. Zaznaczył, że „korpus 
dyplomatyczny akredytowany w Warszawie z uwagą śledzi wkład Polski w rozwiązywanie problemów 
społecznych w świecie. Śledzi także życie społeczne, polityczne, gospodarcze i kulturalne w Polsce. 
Z zainteresowaniem i szacunkiem patrzy również na prace Senatu. Zauważyliśmy także uchwałę Senatu 
z 2 kwietnia 2009 r. w sprawie uczczenia rocznicy śmierci Wielkiego Polaka Jana Pawła II (..). [Jej] słowa 
usposabiają nas do zastanowienia się nad moralnym wymiarem działań ustawodawczych i politycznych. 
Niech więc Senat Rzeczypospolitej Polskiej przez swoją działalność pozaparlamentarną i parlamentarną 
wnosi czynny wkład w tworzenie nowej świadomości i wrażliwości społecznej. W tym duchu składamy 
Senatowi i wszystkim, którzy go stanowią, najlepsze życzenia noworoczne”.

Marszałek Bogdan Borusewicz przypomniał, że miniony rok – ogłoszony przez Senat Rokiem Pol-
skiej Demokracji – obfi tował w kontakty wielostronne. Wśród nich wymienił Nadzwyczajne Spotkanie 
Stowarzyszenia Senatów Europy, które odbyło się w Gdańsku, a także coroczne spotkanie przewodniczą-
cych parlamentów Polski, Czech, Słowacji i Węgier, czyli Grupy Wyszehradzkiej, Warszawie. W Lublinie 
z okazji 440. rocznicy Unii Lubelskiej odbyło się posiedzenie polsko-litewsko-ukraińskiego zgromadzenia 
parlamentarnego, podczas którego rozmawiano o Partnerstwie Wschodnim. 

Marszałek nawiązał również do kryzysu gospodarczego. „Rok demokracji okazał się także rokiem 
próby dla polskiej gospodarki. Przeszliśmy ją pomyślnie. Jako jedyni w Europie utrzymaliśmy wzrost gospo-
darczy. To oznacza, że przeprowadzone 20 lat temu reformy zbudowały zdrową gospodarkę” – stwierdził. 

Marszałek Senatu mówił także o polskiej prezydencji Unii Europejskiej w 2011 r. Powiedział, że 
Polska opowiada się za jednością Europy i odgrywaniem przez nią roli odpowiadającej jej ambicjom i po-
zycji gospodarczej. Ocenił też, że budowa zrębów unijnej, wspólnej polityki zagranicznej musi służyć 
bezpieczeństwu energetycznemu całej Unii. Na zakończenie marszałek Bogdan Borusewicz podziękował 
ambasadorom za życzliwy stosunek ich krajów do mieszkających w nich Polaków, obywateli polskiego po-
chodzenia i ich organizacji. Nawiązując do sytuacji Polaków na Białorusi, oświadczył, że Polska oczekuje 
legalizacji Związku Polaków na Białorusi. Podkreślił także, że Senat przywiązuje dużą wagę do budowania 
dobrych stosunków polsko-rosyjskich. Zadeklarował, iż razem z przewodniczącym rosyjskiej Rady Fede-
racji Siergiejem Mironowem wspiera prace polsko-rosyjskiej grupy ds. trudnych. 
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Spotkania międzyparlamentarne 

Spotkania przewodniczących parlamentów
14–15 V 2010 r. w Sztokholmie odbyło się spotkanie Konferencji Przewodniczących Parlamen-

tów Unii Europejskiej. Uczestniczyli w niej przewodniczący lub ich przedstawiciele  30 izb z 24 państw 
członkowskich Unii Europejskiej, a także przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Polski Senat repre-
zentował marszałek Bogdan Borusewicz. Obecni byli również przewodniczący parlamentów 3 państw kan-
dydujących. Główne omawiane problemy to m.in.: Traktat z Lizbony a współpraca międzyparlamentarna; 
Komisja Europejska a parlamenty narodowe; Traktat z Lizbony a współpraca międzyparlamentarna; fora 
współpracy międzyparlamentarnej; przyszła współpraca międzyparlamentarna – wyzwania i oczekiwania; 
nowe technologie i komunikacja – wyzwania stojące przed parlamentami.

30 IX–1 X 2010 r. na Słowacji odbyło się VIII Spotkanie Przewodniczących Parlamentów Państw 
Grupy Wyszehradzkiej. Głównym tematem dyskusji była integracja społeczna mniejszości romskiej. 
W spotkaniu uczestniczyło 5 szefów izb parlamentarnych, w tym marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna. 
Marszałka Senatu reprezentował przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej senator Mieczy-
sław Augustyn. 

Z inicjatywy przewodniczącego czeskiego Senatu Přemysla Sobotki podejmowano także kwestię 
współpracy parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej w zakresie kontroli przestrzegania przez instytu-
cje UE zasady pomocniczości na podstawie zapisów Traktatu Lizbońskiego. 

Przewodniczący węgierskiego Zgromadzenia Narodowego Sándor Lezsák zaproponował natomiast, 
aby współpracę międzyparlamentarną Grupy Wyszehradzkiej – w szczególności na poziomie przewodni-
czących parlamentów – wesprzeć przez sieć jej 4 bibliotek parlamentarnych. 

4–5 XI 2010 r. w Senacie odbyło się XII Spotkanie Przewodniczących Parlamentów Państw 
Partnerstwa Regionalnego Plus (+), poświęcone wyzwaniom, jakie stawia przed Unią Europejską bezpie-
czeństwo energetyczne, a także osiągnięciom i perspektywom wymiaru wschodniego Europejskiej Polityki 
Sąsiedztwa. 

Partnerstwo Regionalne tworzy 6 państw Europy Środkowej: Austria, Czechy, Polska, Słowacja, 
Słowenia i Węgry. Do udziału w obradach zapraszani są także jako goście przedstawiciele Bułgarii, Rumu-
nii i Chorwacji. Stanowi ono forum dialogu politycznego między państwami członkowskimi.

W dwudniowych obradach XII spotkania wzięli udział m.in. marszałkowie Sejmu i Senatu Grze-
gorz Schetyna i Bogdan Borusewicz, wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak, minister spraw 
zagranicznych Radosław Sikorski, komisarz unijny ds. energii Günther Oettinger, przewodniczący: au-
striackiego Nationalratu (izba niższa parlamentu) Barbara Prammer, czeskiej Izby Deputowanych (izba 
niższa parlamentu) Miroslava Nemcova, czeskiego Senatu Přemysl Sobotka, słoweńskiego Zgromadze-
nia Narodowego (izba niższa parlamentu) Pavel Gantar, słoweńskiej Rady Narodowej (izba wyższa parla-
mentu) Blaz Kavcic, węgierskiego Zgromadzenia Narodowego Laszlo Köver, bułgarskiego Zgromadzenia 
Narodowego Tsetska Tsacheva, chorwackiego Hrvatskiego Saboru Luka Bebic oraz wiceprzewodniczący 
rumuńskiego Senatu Teodor Meleşcanu. 
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Pierwszego dnia obrad debatowano na temat: „Unia Europejska wobec wyzwania bezpieczeństwa 
energetycznego”. Jak podkreślił marszałek B. Borusewicz, parlamentarny szczyt Partnerstwa Regionalnego 
odbywa się w ważnym dla Europy Środkowej momencie. Przypomniał, że w 2011 r. dwa państwa regionu 
– Węgry i Polska – przewodniczyć będą pracom Rady Unii Europejskiej. Z tego względu obecne spotkanie 
postanowiono poświęcić debacie na temat bezpieczeństwa energetycznego oraz Partnerstwa Wschodniego 
UE. Jak powiedział marszałek B. Borusewicz, właśnie na tych zagadnieniach zarówno Węgry, jak i Polska 
zamierzają skupić uwagę wszystkich państw Unii podczas swojej prezydencji. 

W problematykę obrad wprowadził G. Oettinger, komisarz europejski ds. energii. W jego opi-
nii, potrzebna jest wspólna europejska polityka energetyczna, ponieważ kraje Wspólnoty samodzielnie 
nie będą w stanie stawić czoła nadchodzącym wyzwaniom. Unijny komisarz zapewnił, że Komisja Eu-
ropejska udzieli wsparcia tym projektom infrastrukturalnym, które będą łączyć lub wzmacniać istnie-
jące połączenia międzysystemowe poszczególnych krajów. Zaapelował do parlamentarzystów uczest-
niczących w warszawskim spotkaniu, by w swoich krajach wspierali procesy zmierzające do budowy 
nowej infrastruktury przesyłu i wytwarzania energii oraz poprawiające bezpieczeństwo energetyczne. 

Wicepremier W. Pawlak wyraził przekonanie, że zarówno dla Polski, jak dla innych państw człon-
kowskich jest ważne, by w sprawach dotyczących energii Unia Europejska występowała wspólnie i mówiła 
jednym głosem. Zdaniem wicepremiera, potrzebna jest budowa europejskiej sieci energetycznej, stworze-
nie połączeń nie tylko w istniejących już kierunkach wschód–zachód, ale także północ–południe. 
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Uczestnicy spotkania dyskutowali także na temat wymiaru wschodniego Europejskiej Polityki Są-
siedztwa – dotychczasowych dokonań i perspektyw. 

Jak przypomniał marszałek Sejmu G. Schetyna, z myślą o państwach pozostających poza struktura-
mi unijnymi Polska i Szwecja podjęły starania o budowę Partnerstwa Wschodniego. Zdaniem marszałka, 
ważnym czynnikiem powodzenia tej inicjatywy jest angażowanie do współpracy państw pozaunijnych 
i europejskich instytucji fi nansowych, w szczególności Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskie-
go Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Banku Światowego. Marszałek Sejmu wskazał także na dotychcza-
sowe osiągnięcia Partnerstwa Wschodniego. Podkreślił, że jednym z priorytetów polskiego przewodnictwa 
w Radzie UE w II połowie 2011 r. będzie właśnie Partnerstwo Wschodnie, i w tym obszarze nasz kraj 
będzie współpracować z poprzedzającą je prezydencją węgierską, tak by II szczyt partnerstwa (maj 2011 r.) 
przyniósł postęp w stosunkach UE z krajami partnerskimi.

Podczas obrad na temat Partnerstwa Wschodniego głos zabrał także minister spraw zagranicznych 
R. Sikorski. W jego opinii, zgoda Rady Europejskiej na powołanie do życia polsko-szwedzkiej inicjaty-
wy Partnerstwa Wschodniego była wyrazem zrozumienia państw wspólnoty, że „nie godzi się tolerować 
przepaści rozwojowej dzielącej UE od państw partnerskich”. Poinformował, że nasz kraj oczekuje sku-
tecznego przebiegu negocjacji umów stowarzyszeniowym i szybkiego rozpoczęcia negocjacji porozumień 
o strefach wolnego handlu z partnerami, którzy spełnili niezbędne warunki. W opinii ministra R. Sikor-
skiego, niezbędne jest zapewnienie w nowym budżecie UE zwiększonych środków na Europejską Politykę 
Sąsiedztwa, a zwłaszcza na Partnerstwo Wschodnie. Podkreślił, że Polska sprzeciwia się fi nansowemu 
uprzywilejowaniu południowych sąsiadów Unii. Ocenił, że podział środków powinien być oparty na obiek-
tywnych kryteriach, m.in. na postępie w realizacji reform. Minister przypomniał, że nasz kraj oczekuje 
również rozpoczęcia wdrażania kompleksowych programów rozwoju instytucjonalnego państw Partner-
stwa Wschodniego. 

Podczas dyskusji uczestnicy spotkania wyrażali aprobatę dla podstawowych celów Partnerstwa 
Wschodniego: liberalizacji systemu wizowego, stworzenia obszarów wolnego handlu, ściślejszej współpracy 
politycznej, mobilności osób. Podkreślano także postęp w działaniach wielostronnych i uruchomienie kon-
kretnych programów, m.in. projektu zintegrowanego zarządzania granicami, programu wspierania małej 
i średniej przedsiębiorczości czy programu zapobiegania katastrofom naturalnym i spowodowanym przez 
człowieka. Zwracano uwagę na rolę, jaką parlamenty narodowe i parlamentarzyści mogą odegrać w realizacji 
Partnerstwa Wschodniego, i na konieczność położenia nacisku na jego wymiar dwustronny. Argumentowano, 
że współpraca dwustronna buduje zaufanie do UE, gdyż pozwala na uwzględnienie specyfi cznych potrzeb 
każdego kraju partnerskiego. Wiele uwagi poświęcono też kwestiom fi nansowym programu. Proponowano, 
by środki Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa były przydzielane na podstawie obiektyw-
nych kryteriów oraz celów politycznych, zawartych w umowach dwustronnych między Unią a poszczególny-
mi państwami partnerskimi. 

XII Spotkanie Przewodniczących Parlamentów Państw Partnerstwa Regionalnego zakończyło się 
przyjęciem wspólnego oświadczenia, w którym opowiedziano się za współpracą na rzecz rozbudowy in-
frastruktury energetycznej oraz liberalizacji ruchu wizowego między państwami Partnerstwa Wschodnie-
go a UE. W ocenie sygnatariuszy oświadczenia, bardzo ważne dla powodzenia inicjatywy Partnerstwa 
Wschodniego jest angażowanie do współpracy państw pozaunijnych oraz międzynarodowych instytucji 
fi nansowych. Szefowie parlamentów z zadowoleniem przyjęli fakt, że Partnerstwo Wschodnie będzie jed-
nym z priorytetów polskiego przewodnictwa w Radzie UE w 2011 r. 
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Konferencja Organów Wyspecjalizowanych 
w Sprawach Wspólnotowych i Europejskich Parlamentów 
Unii Europejskiej (COSAC)

30 V–1 VI 2010 r. w Madrycie odbyła się XLIII konferencja COSAC, w której uczestniczyli prze-
wodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej senator Edmund Wittbrodt i jej wiceprzewodniczący senator 
Maciej Klima. Podczas konferencji przedstawiono 13. raport półroczny COSAC „Zmiany stosowanych 
w Unii Europejskiej procedur i praktyk”, a także dyskutowano na temat nowych uprawnień parlamentów 
narodowych po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, priorytetów nowej Komisji Europejskiej i przyszłej 
roli COSAC. 

24–26 X 2010 r. w Brukseli odbyła się XLIV konferencja COSAC, w której udział wzięli senato-
rowie Edmund Wittbrodt i Maciej Klima. Przedmiotem spotkania była problematyka zrównoważonego 
rozwoju w strategii EUROPA 2020, kontroli parlamentarnej nad wspólną polityką bezpieczeństwa i obrony. 
Kontynuowano też dyskusję o przyszłej roli COSAC. 

Podczas konferencji senator E. Wittbrodt poinformował, że Senat zajmował się kwestiami zrówno-
ważonego rozwoju i strategią EUROPA 2020. Za najważniejsze w niej Izba uznaje 3 obszary: rozwój kapi-
tału intelektualnego, pogłębienie rynku wewnętrznego oraz rozwój infrastruktury. Senat jest jednocześnie 
zdania, że nowa strategia gospodarcza powinna nawiązywać do wyzwań, takich jak: różnice w rozwoju 
społeczno-gospodarczym pomiędzy regionami UE, przemiany strukturalne na rynkach pracy, a także po-
trzeba zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego przy jednoczesnym osiąganiu celów gospodarki re-
spektującej zasady ochrony środowiska.

W trakcie konferencji przedstawiono także 14. raport półroczny COSAC.

Spotkania Parlamentu Europejskiego 
z parlamentami narodowymi

7–8 VI 2010 r. w Brukseli odbyło się wspólne spotkanie parlamentarne „Europejska wspólnota ener-
getyczna. Rozwiązania na miarę XXI wieku”, w którym udział wzięli parlamentarzyści z PE i z parlamen-
tów narodowych, wśród nich przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej senator Edmund Wittbrodt. 

Debatę zorganizowano w związku z inicjatywą stworzenia wspólnoty energetycznej państw UE, 
którą na początku maja wysunęli wspólnie przewodniczący PE Jerzy Buzek oraz były przewodniczący 
Komisji Europejskiej Jacques Delors. 

Podczas spotkania senator E. Wittbrodt stwierdził, że w ostatnich latach problem bezpieczeństwa 
energetycznego Unii Europejskiej przestał być tematem medialnym, ale stanowi materialną groźbę dla na-
szej egzystencji. Pomimo zaangażowania wielu krajów, w tym Polski, w poszukiwaniu najlepszych rozwią-
zań systemowych sytuacja nie poprawiła się. Narastają znaczne opóźnienia w realizacji różnych inicjatyw, 
chociażby na rzecz rozbudowy europejskiej infrastruktury energetycznej. W ocenie senatora E. Wittbrodta, 
dla zjednoczonej Europy nie ma innej alternatywy niż natychmiastowe podjęcie wspólnych, bardziej sku-
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tecznych działań na rzecz dokończenia budowy unijnego rynku energii, gwarantującego ciągłość dostaw 
paliw i samej energii po konkurencyjnych cenach. Aby Europa mogła szybciej przejść z fazy politycznych 
deklaracji do rzeczywistych działań, trzeba wyjaśnić, na przykład na forum Parlamentu Europejskiego, kto 
zyskuje, a kto traci na wspólnej polityce energetycznej. Wypracowanie consensusu w tej kwestii pozwoli-
łoby mniej zaangażowanym krajom członkowskim uniknąć w przyszłości kosztów działań antykryzyso-
wych, które z podobnych względów ponoszą obecnie, ratując strefę euro.

Senator stwierdził także, że można się spodziewać, iż nowy budżet UE na lata 2014–2020 okaże się 
zbyt skromny w stosunku do potrzeb. Dlatego należy wyznaczyć kilka priorytetowych działań, które po-
winny być stale monitorowane przez odpowiednie instytucje europejskie. Być może byłoby także zasadne, 
aby projekty energetyczne były w większym stopniu fi nansowane z Europejskiego Funduszu Spójności.

Senator E. Wittbrodt podkreślił, że Polska w szczególności popiera:
• budowę i rozbudowę infrastruktury do przesyłu gazu ziemnego, w tym interkonektorów;
• zacieśnienie współpracy energetycznej z innymi krajami w ramach Partnerstwa Wschodniego;
• wypracowanie spójnego stanowiska UE w sprawie przyszłości Traktatu Karty Energetycznej;
• partnerską współpracę UE i Rosji, z poszanowaniem zasady solidarności wobec wszystkich krajów 

członkowskich;
• zacieśnienie partnerstwa energetycznego UE z krajami trzecimi, w tym z regionu Morza Kaspij-

skiego; 
• zrównoważony rozwój europejskiej energetyki, przyjaznej środowisku naturalnemu i uwzględniają-

cej różnorodność uwarunkowań poszczególnych krajów członkowskich.
8–9 XI 2010 r. w Brukseli senatorowie z Komisji Spraw Unii Europejskiej – Edmund Wittbrodt 

(przewodniczący) i Stanisław Iwan uczestniczyli we wspólnym posiedzeniu parlamentarnym nt. „Po za-
kończeniu kryzysu: Jak Europa powinna zareagować na stojące przed nią wyzwania?”, zorganizowanym 
przez Parlament Europejski i federalny parlament Belgii. Wzięli w nim udział posłowie do Parlamentu 
Europejskiego i parlamentarzyści ze wszystkich państw członkowskich UE. Podczas posiedzenia oma-
wiano sprawy wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy oraz zarządzania gospodarczego i jed-
nolitego rynku. 

Senator E. Wittbrodt podczas debaty powiedział, że obecne obrady wpisują się w cykl wcześniej-
szych spotkań międzyparlamentarnych poświęconych walce UE ze skutkami kryzysu ekonomiczno-fi nan-
sowego. Zgodził się z przewodniczących PE Jerzym Buzkiem, że potrzebne są działania, ale przede wszyst-
kim lepsza ich koordynacja na poziomie krajowym i europejskim. 

Spotkania przedstawicieli komisji ds. europejskich 
4–6 II 2010 r. przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej senator Edmund Wittbrodt uczest-

niczył w spotkaniu przewodniczących komisji wyspecjalizowanych w sprawach Unii Europejskiej państw 
członkowskich UE, które odbyło się w Madrycie.

22–23 II 2010 r. w Berlinie odbyło się spotkanie przedstawicieli wyspecjalizowanych w sprawach 
Unii Europejskiej parlamentów Francji, Niemiec i Polski w ramach Trójkąta Weimarskiego. Uczestniczyli 
w nim senatorowie Edmund Wittbrodt i Janusz Rachoń. W programie znalazły się: rola parlamentów na-
rodowych po wejściu w życie Traktatu Lizbońskiego, rozszerzenie UE i Europejska Polityka Sąsiedzka, 
kryzys fi nansowy i ekonomiczny – strategie w roku 2010 i w latach następnych oraz rola Europy w świecie 
– struktury i strategie przyszłej Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. 

23–25 II 2010 r. w Budapeszcie odbyło się spotkanie przedstawicieli komisji wyspecjalizowanych w spra-
wach Unii Europejskiej państw Grupy Wyszehradzkiej, w którym uczestniczył senator Edmund Wittbrodt. Spo-
tkanie dotyczyło wymiany poglądów pomiędzy członkami Grupy Wyszechradzkiej a krajami Partnerstwa 
Wschodniego na temat poprawy bezpieczeństwa energetycznego, Partnerstwa Wschodniego uwzględniają-
cego różne potrzeby jego członków, a także nowego podejścia do poprawy konkurencyjności. Rozmawiano 
również o strategii po wejściu w życie Traktatu z Lizbony.

4–5 VII 2010 r. w Brukseli odbyło się spotkanie przewodniczących komisji wyspecjalizowanych 
w sprawach Unii Europejskiej państw członkowskich UE, w którym uczestniczył senator Edmund Witt-
brodt. Spotkanie dotyczyło przygotowania konferencji COSAC w październiku 2010 r. Dyskusja dotyczyła: 
programu spotkania październikowego, priorytetów prezydencji belgijskiej, a także programu strategicz-
nego Europa 2020.

8–9 VII 2010 r. w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli komisji wyspecjalizowanych 
w sprawach Unii Europejskiej parlamentów Polski, Danii i Cypru, w którym uczestniczyli senatorowie 
Edmund Wittbrodt i Janusz Rachoń. Celem spotkania było uzgodnienie zasad współpracy komisji parla-
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mentarnych tych 3 państw w związku ze sprawowaniem przez nie kolejno przewodnictwa w Radzie Unii 
Europejskiej w 2011 r. Dyskutowano również na temat obszarów priorytetowych, a także współpracy tria 
z Parlamentem Europejskim. 

5–6 IX 2010 r. w Pärnu (Estonia) odbyło się spotkanie przedstawicieli komisji wyspecjalizowanych 
w sprawach Unii Europejskiej państw Grupy Bałtyckiej (Estonia, Litwa, Łotwa, Polska), w którym uczestniczył 
senator Edmund Wittbrodt. W programie znalazły się następujące tematy: program Europa 2020, kontrola par-
lamentarna europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony, priorytety strategiczne polskiej prezydencji w Radzie 
w UE, a także perspektywy współpracy Polski z państwami regionu Morza Bałtyckiego w ramach UE.

13–15 IX 2010 r. w Pradze odbyło się spotkanie przedstawicieli komisji wyspecjalizowanych w spra-
wach Unii Europejskiej państw Grupy Wyszehradzkiej, w którym uczestniczył senator Edmund Wittbrodt. 
Dotyczyło ono kryzysu gospodarczego i fi nansowego, zmian klimatycznych – od Kopenhagi do Kaukazu, 
współpracy międzyparlamentarnej w ramach COSAC, przyszłej współpracy w obszarze sprawiedliwości 
i spraw wewnętrznych w ramach UE.

16–17 XI 2010 r. w Paryżu odbyło się spotkanie przedstawicieli komisji wyspecjalizowanych w sprawach 
Unii Europejskiej parlamentów Francji, Niemiec i Polski, w ramach Trójkąta Weimarskiego, w którym uczest-
niczyli senatorowie Edmund Wittbrodt i Stanisław Iwan. Porządek przewidywał podjęcie kwestii: zarządzania 
ekonomicznego (koordynacja polityk budżetowych, budżet Unii Europejskiej); przyszłości wspólnej polityki 
rolnej; europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony; rozszerzenia UE i Europejskiej Polityki Sąsiedztwa.

Eurośródziemnomorskie Zgromadzenie Parlamentarne
12–14 III 2010 r. w Ammanie (Jor-

dania) odbyła się VI sesja Eurośródziemno-
morskiego Zgromadzenia Parlamentarnego 
(EMPA). Podczas obrad podjęto decyzję 
o zmianie nazwy EMPA na Zgromadzenie 
Parlamentarne Unii na rzecz Regionu Mo-
rza Śródziemnego – PA-UfM (Parliamenta-
ry Assembly – Union for the Mediterrane-
an). Senat reprezentowała senator Barbara 
Borys-Damięcka (Komisja ds. Promowania 
Jakości Życia, Dialogu Międzyludzkiego 
i Kultury PA-UfM). Gościem honorowym 
obrad był przewodniczący Parlamentu Eu-
ropejskiego Jerzy Buzek. Najważniejsze 
punkty tej sesji obejmowały m.in. kwestię 
bliskowschodniego procesu pokojowego, 

zmiany klimatyczne i ochronę środowiska w basenie Morza Śródziemnego, prezentację rekomendacji ko-
misji ds. politycznych, ekonomicznych, kultury, kobiet i energii. 

Współpraca parlamentarna 
w ramach OBWE i Rady Europy

16 IV 2010 r. marszałek Bogdan Borusewicz uczestniczył w XII Spotkaniu Stowarzyszenia Senatów 
Europy, zorganizowanym w Rzymie. W sesji, poświęconej roli senatów w dyplomacji parlamentarnej, wzięli 
udział przewodniczący wyższych izb narodowych parlamentów z 16 krajów europejskich. Marszałek Senatu 
powiedział, że coraz większego znaczenia we współczesnych stosunkach międzynarodowych nabiera dyplo-
macja parlamentarna, co wynika z coraz istotniejszej roli parlamentów i parlamentarzystów oraz zgromadzeń 
międzynarodowych w polityce zagranicznej. „Szczególna rola dyplomacji parlamentarnej wynika z faktu, że 
parlamentarzyście wolno powiedzieć więcej. W zamian ma on możliwość także więcej usłyszeć. W dyploma-
cji parlamentarnej uczestniczy z prawem głosu nie tylko rząd, ale również opozycja. Wynikają z tego korzyści 
dla obu stron. Dyplomacja parlamentarna dopuszcza bowiem do polityki zagranicznej całe polityczne spek-
trum. Dzięki temu jest ona bardziej reprezentatywna niż rządowa. (...) Dyplomacja parlamentarna umożliwia 
zabranie głosu tym, którzy z różnych powodów są go pozbawieni” – powiedział marszałek B. Borusewicz. 
Dodał, że dobrym forum dla uprawiania dyplomacji parlamentarnej jest Stowarzyszenie Senatów Europy. 
Oprócz wymiany doświadczeń i poglądów sesje plenarne są okazją do spotkań i konsultacji dwustronnych. 
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W trakcie konferencji odbyły się spotkania bilateralne. Marszałek Senatu spotkał się z przewodni-
czącym Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej Sergiejem Mironowem, przewod-
niczącym Senatu Włoch Renato Schifanim oraz przewodniczącym Senatu Francji Gerardem Larcherem. 
Podczas rzymskiego spotkania przewodniczący senatów Francji i Belgii przedstawili propozycję utworze-
nia międzynarodowego ciała ds. polityki obronnej. 

11–12 VI 2010 r. marszałek Bogdan Borusewicz uczestniczył w Europejskiej Konferencji Prze-
wodniczących Parlamentów w Limassol (Cypr). Konferencję poświęcono prawom i obowiązkom opozycji 
w parlamencie, a także parlamentom narodowym i prawu międzynarodowemu dotyczącemu praw człowie-
ka (wdrażanie zasady niedyskryminacji).

Marszałek B. Borusewicz, zabierając głos w pierwszej części konferencji, podkreślił, że istnienie 
opozycji parlamentarnej miało i ma dla przyszłości Europy kluczowe znaczenie. Korzyści z działania opo-
zycji parlamentarnej, według marszałka, to: poprawa jakości rządzenia, zwiększenie legitymizacji systemu 
demokratycznego, przeniesienie konfl iktu społecznego do parlamentu i rozładowanie tego konfl iktu w par-
lamencie oraz przygotowanie opozycji do ewentualnego przejęcia władzy. 

Marszałek B. Borusewicz opowiedział, w jaki sposób kształtowała się rola opozycji w polskim par-
lamencie od 1989 r. Podkreślił, że odmienności co do roli opozycji między izbami polskiego parlamentu 
wynikają z tego, iż Sejm ma konstytucyjnie zapisaną funkcję kontrolną w stosunku do rządu, a Senat nie. 
Sejm może więc np. powoływać komisje śledcze. Ponadto inicjatywa ustawodawcza przysługuje posłom, 
w Senacie natomiast ma ją Izba in pleno, a nie poszczególni senatorowie. 

Określony model opozycji, zdaniem marszałka, w znacznym stopniu zależy od charakteru systemu 
partyjnego funkcjonującego w danym państwie. Marszałek wyjaśnił, że Senat w Polsce realizuje podstawo-
we standardy zawarte w wytycznych proceduralnych, przyjętych przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady 
Europy w styczniu 2008 r. Prawa opozycji w Senacie zagwarantowane są formalnie – w jego regulaminie 
i poprzez utrwaloną praktykę samoograniczania się większości w Izbie. 

Na zakończenie wystąpienia marszałek zaznaczył, że „Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy 
przywiązuje do praw opozycji wielką wagę. Zarazem nie traci z oczu tych krajów, w których jedyną formą 
bycia w opozycji jest bycie poza parlamentem. W każdym zaś wypadku rolą Zgromadzenia jest promowa-
nie praktyki włączania opozycji pozaparlamentarnej w obszar debaty i decyzji parlamentarnych”.

Współpraca parlamentarna w obszarze euroatlantyckim

12–16 XI 2010 r. w Sejmie i Senacie odbywała się 56. Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. 
Uczestniczyło w niej około 300 parlamentarzystów, w tym przedstawiciele 28 parlamentów krajów członkow-
skich NATO, delegacje państw stowarzyszonych, przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Zgromadzenia 
Parlamentarnego OBWE i Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Ze strony polskiej w tegorocznej sesji 
jesiennej udział wzięli m.in. marszałkowie Sejmu i Senatu Grzegorz Schetyna i Bogdan Borusewicz, premier Do-
nald Tusk, minister obrony narodowej Bogdan Klich, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisław Koziej. 

Jednym z głównych tematów tego spotkania, oprócz nowej koncepcji strategicznej Paktu Północno-
atlantyckiego, były relacje NATO z Rosją. Omawiano również zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa ener-
getycznego Sojuszu, sytuacji na Bałkanach 15 lat po podpisaniu układu pokojowego w Dayton, wpływu 
kryzysu ekonomicznego na kraje Europy Środkowej i Wschodniej, a także aktualne problemy w relacjach 
NATO z Ukrainą i Unią Europejską. 

W czasie 56. sesji odbyły się posiedzenia 5 komisji ZP NATO – politycznej, obrony i bezpieczeń-
stwa, nauki i techniki, cywilnego wymiaru bezpieczeństwa oraz ekonomicznej i bezpieczeństwa, w któ-
rych wzięli udział przedstawiciele rządu, środowisk akademickich, organizacji pozarządowych i NATO. 
Minister obrony narodowej B. Klich ocenił, że projekt nowej koncepcji strategicznej NATO, którą ma przy-
jąć szczyt w Lizbonie, spełnia oczekiwania Polski. Do największych zalet projektu zaliczył powtórzenie, że 
zasadniczą funkcją NATO jest zbiorowa obrona. 

Podczas posiedzenia komisji obrony i bezpieczeństwa szef BBN S. Koziej ocenił natomiast, że bu-
dowa zintegrowanego systemu obrony przeciwrakietowej NATO–Rosja nie ma obecnie żadnych podstaw. 
Do głównych przeszkód zaliczył brak zainteresowania zarówno Rosji, jak i Sojuszu takim projektem oraz 
dezintegrację polityczną NATO i Federacji Rosyjskiej. 

Wiceminister spraw zagranicznych Jacek Najder stwierdził m.in., że wzmocnienie relacji pomiędzy 
Sojuszem Północnoatlantyckim a Unią Europejską będzie jednym z priorytetów polskiej prezydencji w UE. 
Mówił, że wielu członków zarówno NATO, jak i UE doświadcza obecnie ograniczeń fi nansowych, co 
przekłada się na mniejsze wydatki na obronność. Podkreślił, że ważne jest, aby znaleźć praktyczny sposób 
zlikwidowania impasu w relacjach Unia – NATO. 
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Przewodniczący polsko-rosyjskiego zespołu do spraw trudnych Adam Rotfeld uznał na razie człon-
kostwo Rosji w NATO za problem czysto teoretyczny. Do głównych przeszkód w stosunkach NATO–Rosja 
zaliczył wewnętrzną sytuację w Rosji, w tym nierozwiązany konfl ikt z Gruzją. 

Obrady Zgromadzenia Parlamentarnego NATO zakończyła sesja plenarna. Debatę otworzył dotych-
czasowy przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego NATO John Tanner, który powiedział, że celem 
warszawskiego spotkania było spojrzenie w przyszłość NATO i zastanowienie się nad tym, w jaki sposób 
można poradzić sobie z najtrudniejszymi wyzwaniami. Jak mówił, NATO ma zapobiegać katastrofom, 
utrzymywać pokój na Bałkanach i wprowadzić stabilność w Afganistanie. 

Marszałek Sejmu G. Schetyna zadeklarował, że nowa koncepcja strategiczna odpowiada interesom 
Polski, lokuje bowiem NATO jako sojusz kolektywnej obrony. Stwierdził, że Polska opowiada się za otwar-
tością NATO na nowych członków. Dotyczy to m.in. Ukrainy i Gruzji. 

Premier D. Tusk podkreślił znaczenie współpracy NATO z partnerami spoza Sojuszu. Opowiedział 
się także za wzmocnieniem współdziałania NATO i Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa. Mó-
wiąc o nowej strategii Sojuszu, skupił się na zagwarantowaniu wspólnej obrony i bezpieczeństwa wszyst-
kim członkom NATO. 

Szef BBN S. Koziej odczytał list prezydenta Bronisława Komorowskiego do uczestników warszaw-
skiego spotkania. Jak napisał prezydent, nowa koncepcja strategiczna NATO musi łączyć aktywne zaanga-
żowanie i nowoczesną obronę. Zapewnił też, że Polacy doskonale rozumieją wartość i znaczenie Sojuszu 
Północnoatlantyckiego i są „stale gotowi, aby konstruktywnie, wspólnie z innymi członkami, poszukiwać 
właściwych rozwiązań i optymalnych sposobów podejmowania wyzwań stojących przed nami w XXI wieku”. 

Do uczestników 56. sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO swoje wystąpienie skierował także 
sekretarz generalny Sojuszu Anders Fogh Rasmussen. Zapewnił, że nowa koncepcja strategiczna NATO 
potwierdzi jego zasadnicze zadanie, czyli obronę terytorialną. Pozwoli to także na reformowanie Sojuszu 
i szersze otwarcie go na świat, a to oznacza też partnerstwo z Rosją. Sekretarz generalny podkreślał także, 
że szczyt w Lizbonie otworzy kolejną fazę w misji w Afganistanie. 

Na zakończenie parlamentarzyści przyjęli 15 rezolucji dotyczących m.in.: zarządzania siłami NATO 
w Afganistanie, bezpieczeństwa nuklearnego i obrony przeciwrakietowej, strategicznego partnerstwa z Ro-
sją oraz wyzwań klimatycznych i energetycznych. 
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Zgromadzenie Parlamentarne Sejmu i Senatu RP, 
Sejmu Republiki Litewskiej oraz Rady Najwyższej Ukrainy

7–8 X 2010 r. w Wilnie odbyła się III 
sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Sej-
mu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Sej-
mu Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej 
Ukrainy. Polski parlament reprezentowali 
marszałek Bogdan Borusewicz, przewodni-
czący Komisji Ustawodawczej senator Piotr 
Zientarski oraz posłowie Andrzej Czerwiń-
ski i Jerzy Fedorowicz. Delegacji Sejmu li-
tewskiego przewodniczyła Irena Degutiene, 
ukraińskiej Rady Najwyższej zaś – jej prze-
wodniczący Wołodymyr Łytwyn. 

Tematem przewodnim było bezpie-
czeństwo energetyczne, w tym omówie-
nie – zgłoszonej w maju 2010 r. przez szefa 
Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka 

i byłego szefa Komisji Europejskiej Jacquesa Delorsa – inicjatywy o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty 
Energetycznej, wzorowanej na Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali z 1957 r. 

Otwierając obrady III sesji Zgromadzenia Parlamentarnego, przewodnicząca Sejmu Republiki 
Litewskiej I. Degutiene podkreśliła, że Polska i Litwa, będąc członkami Unii Europejskiej, nie mogą 
„zamykać oczu” i ignorować faktu, że na drodze Ukrainy do wspólnoty europejskiej tworzonych jest 
wiele przeszkód. W opinii przewodniczącej litewskiego parlamentu, najważniejszą misją polsko-li-
tewsko-ukraińskiego zgromadzenia powinno być „uczynienie wszystkiego, co możliwe, aby droga 
Ukrainy do UE była szybsza i łatwiejsza”. Jak podkreśliła, Ukrainie niezbędne są również reformy 
polityczne i gospodarcze, bez ich przeprowadzenia bowiem powrót do grona państw europejskich 
będzie niemożliwy. 

Nawiązując do tematu sesji, przewodnicząca I. Degutiene stwierdziła, że energetyka stanowi współ-
cześnie jedno z najważniejszych wyzwań dla bezpieczeństwa Europy Środkowej i Wschodniej. „Bez nieza-
leżności energetycznej niemożliwa jest niezależność polityczna” – podkreśliła. 

W swoim wystąpieniu marszałek B. Borusewicz podkreślił, że trójstronne Zgromadzenie Parla-
mentarne jest ewenementem, gdyż obejmuje zarówno państwa należące do UE, jak i Ukrainę, będącą poza 
wspólnotą europejską. Podkreślił, że Unia Europejska, podejmując działania, które mają zapewnić bezpie-
czeństwo energetyczne, nie może czynić tego bez udziału Ukrainy. Za istotne uznał to, że UE po okresie 
dyskusji nad Traktem Lizbońskim uznała wagę bezpieczeństwa energetycznego i podejmuje konkretne 
działania, które powinny zapewnić je krajom unijnym. 

Podczas sesji przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy W. Łytwyn zapewnił, że Ukraina podej-
muje wiele działań mających zapewnić stabilność jego kraju. „Dzisiaj Ukraina stara się zbudować swoją 
politykę do 2030 r. Staramy się odejść od polityki kadencyjności prezydenta i nadać jej perspektywę” 
– powiedział. 

Trzecią sesję polsko-litewsko-ukraińskiego zgromadzenia zakończyło przyjęcie wspólnego 
oświadczenia, w którym zadeklarowano współpracę na rzecz utworzenia Europejskiej Wspólnoty 
Energetycznej. W przyjętym dokumencie parlamentarzyści Polski, Litwy i Ukrainy zadeklarowali, że 
popierają zgłoszoną przez szefa PE i byłego szefa KE inicjatywę o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty 
Energetycznej. Podkreślono, że obecnie stosowane instrumenty europejskiej polityki energetycznej, 
tj. liberalizacja rynku i połączenie sieci energetycznych, mimo że ważne, są jednak niewystarczające. 
Zdaniem uczestników wileńskiego spotkania, konieczne jest zintegrowanie europejskiego rynku gazo-
wego i elektroenergetycznego oraz podjęcie zdecydowanych i skoordynowanych działań, mających na 
celu zapewnienie stabilnych dostaw źródeł energii do wszystkich krajów Europy. Według parlamen-
tarzystów, należy dążyć do dywersyfi kacji źródeł zasobów energetycznych i do jak najszybszej reali-
zacji projektu ropociągu Odessa–Brody–Płock–Gdańsk, którym w stronę Europy miałaby popłynąć 
kaspijska ropa. 

Parlamentarzyści Polski, Litwy i Ukrainy za konieczne uznali zapewnienie pomocy Ukrainie w celu 
przyjęcia unijnego prawa w ramach członkostwa w Europejskiej Wspólnocie Energii oraz wsparcie moder-
nizacji ukraińskiej infrastruktury tranzytu gazu. 

kronika senatu '10.indb   188 2011-07-18   09:36:11



SPRAWY MIĘDZYNARODOWE

189

kronika senatu '10.indb   189 2011-07-18   09:36:12



190

KRONIKA SENATU RP – VII KADENCJA

II Forum Regionów Polska – Rosja
18 V 2010 r. w Senacie, pod patronatem marszałka Bogdana Borusewicza i przewodniczącego Rady 

Federacji Zgromadzenia Federalnego Rosji Sergieja Mironowa, odbyło się II Forum Regionów Polska – Rosja. 
Stronę rosyjską reprezentowało około 100 osób, m.in. gubernatorzy i wicegubernatorzy 27 z 83 regio-

nów Rosji, szefowie zgromadzeń ustawodawczych tych rejonów lub dum, ministrowie rządów regionalnych. 
Ze strony polskiej w forum wzięli udział marszałkowie województw, przedstawiciele samorządów wojewódz-
kich, a także senatorowie. 

Marszałek B. Borusewicz przypomniał, współpraca między Radą Federacji a Senatem ma już kil-
kuletnią historię, a pomysł Forum narodził się w 2008 r. „jako rezultat poszukiwania nowych struktur i no-
wych elementów, które mogą do przodu popchnąć stosunki polsko-rosyjskie”. Marszałek Senatu podkreślił, 
że należy pracować na rzecz dobrych stosunków polsko-rosyjskich i przeniesienia ich z poziomu centralne-
go na regionalny, samorządowy. Jak mówił, ważne, by regiony Polski i Rosji mogły się ze sobą kontaktować 
i współpracować bez pośrednictwa marszałka czy przewodniczącego Rady Federacji. 
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W opinii marszałka B. Borusewicza, samorząd stanowi niezwykle ważny wymiar demokratyczny 
sytemu politycznego w naszym kraju i dlatego rozwój samorządu oznacza wzrost odpowiedzialności oby-
wateli za własne sprawy i sprawy państwa. Służy podejmowaniu inicjatyw lokalnych, przedsiębiorczości, 
gospodarności i uzgadnianiu wspólnych interesów lokalnych z interesami ogólnonarodowymi. Marszałek 
przypomniał, że to właśnie Senat odegrał wielką rolę w restytucji samorządu terytorialnego w Polsce. 
Przewodniczący S. Mironow powiedział, że fakt, iż spotkanie to doszło do skutku, świadczy o chęci pod-
trzymywania dobrych relacji polsko-rosyjskich. Stwierdził, że forum jest doskonałą okazją do określenia 
możliwości rozszerzenia i pogłębienia współpracy. Wśród kluczowych tematów forum przewodniczący 
Rady Federacji wymienił współpracę gospodarczą i samorządową między Polską a Rosją. Podkreślił, że 
rosyjscy samorządowcy zainteresowani są tym, jak polskie samorządy rozwiązują m.in. kwestie ochrony 
środowiska, rozwoju infrastruktury granicznej. Zaprosił ich do udziału w Bajkalskim Forum Ekonomicz-
nym (7–9 IX 2010 r., Irkuck). 

Rosyjski minister rozwoju regionalnego Maksim Trawnikow zwrócił uwagę na dobrą współ-
pracę regionów Polski z Kaliningradem i Petersburgiem, opartą na porozumieniu międzyrządowym. 
Podkreślił, że Rosja takiej umowy nie ma z żadnym innym krajem na świecie. W ramach tego poro-
zumienia powstały specjalne rady, zajmujące się załatwianiem codziennych spraw związanych np. 
z przekraczaniem granicy. 

Minister w kancelarii premie-
ra Michał Boni zwrócił uwagę na 
wyzwania, jakie stoją przed Polską: 
nadrobienie zaległości infrastruktu-
ralnych, zagrożenia związane z ni-
żem demografi cznym, konieczność 
poprawy jakości edukacji. Podkreślił, 
że wzmacniany powinien być eks-
port, który w ostatnim dziesięcioleciu 
przyniósł Polsce wielki sukces. 

Podczas forum odbywały się 
także panele dotyczące: regionalnej 
współpracy rosyjsko-polskiej w dzie-
dzinie edukacji, nauki, kultury, poli-
tyki młodzieżowej i sportu; możliwo-
ści i barier partnerstwa regionalnego 

w dziedzinie gospodarczej; samorządu lokalnego w Polsce i Rosji. Przedstawiciele rosyjskich i polskich 
władz regionalnych podkreślali, że współpraca gospodarcza obu krajów jest dobra, ale niewystarczająca. 
Z kolei Rosja jest dla Polski drugim co do wielkości odbiorcą towarów. Współpracę inwestycyjną uznano 
za wciąż zbyt małą. 

II Forum Regionów Polski i Rosji zakończyło się posiedzeniem plenarnym, na którym rozpatrzo-
no propozycje rozszerzenia dwustronnej współpracy i bezpośrednich kontaktów międzyregionalnych. 
W deklaracji końcowej Senat i Rada Federacji zobowiązały się m.in. do kontynuowania współpracy mię-
dzy regionami, promowania przedsięwzięć w dziedzinie nauki, kultury, sportu, umacniania instytucji 
demokracji i aktywności obywatelskiej. Jak napisano, doceniając wagę kontaktów międzyregionalnych 
dla pogłębienia stosunków między Polską a Rosją, uczestnicy forum zobowiązują się m.in. do wspierania 

rozwoju nowych kierunków współ-
pracy między województwami Pol-
ski a regionami Rosji, umacniania 
instytucji demokracji i aktywności 
obywatelskiej przez dzielenie się 
doświadczeniami władz lokalnych 
i samorządu terytorialnego obu kra-
jów. Postanowiono także patrono-
wać wspólnym przedsięwzięciom 
naukowym, kulturalnym, sporto-
wym i turystycznym; promować 
wsparcie regionalne małych i śred-
nich przedsiębiorstw; kontynuować 
dialog i współpracę między regiona-
mi Polski i Rosji. 
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Konferencje 
22–23 II 2010 r. pod patronatem marszałka Senatu Bogdana Borusewicza i marszałka Sejmu Bro-

nisława Komorowskiego w Senacie odbyła się konferencja „Traktat z Lizbony – traktatem parlamentów 
europejskich”.

Eksperci i parlamentarzyści wymieniali poglądy na temat sposobów sprostania wyzwaniom i wyko-
rzystania możliwości, jakie stwarza parlamentom narodowym Traktat z Lizbony. Zastanawiali się nad me-
todologią badania zasady pomocniczości w odniesieniu do unijnych aktów prawodawczych i nad systemem 
współpracy parlamentów UE. Dyskutowali o nowych zadaniach parlamentarnej administracji.

W opinii marszałka Senatu, Traktat z Lizbony jest traktatem parlamentów europejskich, bo przy-
szłość parlamentaryzmu w Europie zależy od ich gotowości do podejmowania problematyki unijnej na 
równi z legislacją krajową. „Chcemy, by Senat brał czynny udział w pracach nad prawem wspólnotowym 
oraz aktywnie uczestniczył we współpracy parlamentów państw członkowskich” – powiedział marszałek 
B. Borusewicz. Według niego, UE reguluje coraz więcej obszarów. Jeśli polski parlament to zignoruje, 
stanie się parlamentem lokalnym, a nie narodowym. 

Nowe uprawnienia, które daje parlamentom narodowym Traktat z Lizbony, w ocenie marszałka 
B. Borusewicza, wymuszają współpracę. Poinformował, że z nowych uprawnień i możliwości, jakie 
stwarza Lizbona, Senat będzie korzystał dzięki zmianie regulaminu Senatu. Pozwoli to włączyć do 
spraw unijnych wszystkie komisje branżowe. Wstępną selekcję projektów unijnych przeprowadzi Ko-
misja Spraw Unii Europejskiej i ona skieruje projekty unijne do komisji branżowych. Podkreślił, że 
wszystkie nowe uprawnienia Senatu, przewidziane w Traktacie z Lizbony, będą realizowane przez 
całą Izbę, czyli uchwalane na posiedzeniu plenarnym na wniosek komisji branżowej i Komisji Spraw 
Unii Europejskiej. 

17 XII 2010 r. w Senacie odbyła się konferencja na temat parlamentarnego wymiaru polskiego prze-
wodnictwa w Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. 

Gośćmi specjalnymi konferencji byli przedstawiciele krajów, które niedawno sprawowały prezy-
dencję w Unii Europejskiej – wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska szwedzkiego Riksdagu 
Bengt-Anders Johansson i przewodniczący Komisji Spraw Europejskich czeskiego Senatu Ludek Sefzig. 
W swoich wystąpieniach podzielili się doświadczeniami prezydencji w swoich krajach. 
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Podczas spotkania dyskutowano przede wszystkim o praktycznych aspektach sprawowania 
przez Polskę unijnej prezydencji. Omówiono działania, jakie należy podjąć, aby Senat mógł się przy-
gotować do postawionych przed nim zadań. Parlamentarny wymiar prezydencji oznacza m.in. orga-
nizowanie spotkań w polskim parlamencie, a także wspólnie z Parlamentem Europejskim w Brukse-
li. Ich celem jest wzmocnienie roli parlamentów narodowych w UE, stworzenie platformy dyskusji, 
wzmocnienie dialogu z instytucjami unijnymi oraz kreowanie pozytywnego wizerunku polskiego 
parlamentu w kraju i za granicą.

Otwierając konferencję, marszałek Bogdan Borusewicz zapowiedział, że w ramach parlamentarne-
go wymiaru polskiego przewodnictwa zostanie podjęta dyskusja na tematy wyznaczone przez strategiczne 
priorytety rządowe. 

Marszałek Senatu zwrócił także uwagę na organizacyjny aspekt prezydencji. „Dla nas to pierw-
sza prezydencja, jest ona niezwykle ważna nie tylko dla Polski, ale i dla Europy i Unii” – podkreślił. 
Jak stwierdził, fundamentem wymiaru parlamentarnego UE jest współpraca pozioma organów parla-
mentów narodowych i Parlamentu Europejskiego. Zdaniem marszałka, wymiar parlamentarny prezy-
dencji to w istocie skrót myślowy. W gruncie rzeczy chodzi o to, aby Sejm i Senat koordynowały prace 
parlamentów państw członkowskich i wzięły na siebie odpowiedzialność za ich współpracę w tym cza-
sie, gdy polscy ministrowie przewodniczą spotkaniom w Radzie UE i organizują je w naszym kraju. 
„Celem wymiaru parlamentarnego jest m.in. europeizacja prac parlamentów narodowych, a zwłaszcza 
wciągnięcie komisji do głównego nurtu europejskiej dyskusji. Nie chodzi o to, by spotkań było więcej, 
ani też o to, by wszystko, co się w UE dzieje, miało wymiar parlamentarny. Chodzi o to, aby w swojej 
pracy parlamenty narodowe uwzględniały kontekst unijny i perspektywę europejską” – wyjaśnił mar-
szałek B. Borusewicz. 

Wiceprzewodniczący B.-A. Johansson przypomniał, że prezydencja szwedzka (II połowa 2009 r.) 
musiała zmierzyć się z kilkoma wyzwaniami, w tym kryzysem ekonomicznym, szczytem klimatycznym 
ONZ zorganizowanym w grudniu 2009 r. w Kopenhadze, a także z przygotowaniem nowej unijnej strategii 
rozwoju UE 2020. Jak mówił, celem szwedzkiego przewodnictwa było wzmocnienie Unii Europejskiej 
jako globalnego gracza, a także rozwój UE tak, by mogła ona reagować na kryzysy międzynarodowe. 
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Oprócz tego szwedzka prezydencja zajęła się tworzeniem służby zagranicznej UE, wdrożeniem Partner-
stwa Wschodniego oraz europejskiej strategii wobec Afganistanu i Pakistanu. Wiceprzewodniczący B.-A. 
Johansson podkreślił też, że w Szwecji prezydencja była postrzegana jako zadanie dla całego narodu, zada-
nie, wokół którego wszyscy się gromadzili. 

Przewodniczący L. Sefzig przypomniał, że Czechy były pierwszym krajem tzw. byłego bloku 
radzieckiego organizującym unijną prezydencję (I połowa 2009 r.). Jak zaznaczył, ta prezydencja także 
przebiegała w trudnych warunkach zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym. W Unii przepro-
wadzano znaczącą reformę instytucjonalną, Czechy natomiast ogarnięte były kryzysem rządowym. Prze-
wodniczący L. Sefzig przypomniał też, że działania skoncentrowały się na gospodarce, energetyce, a także 
Unii Europejskiej, która miała się stać partnerem globalnym. Zdaniem przewodniczącego L. Sefziga, pań-
stwa członkowskie UE oczekują od prezydencji przede wszystkim „dobrego prowadzenia dyskusji”. Nie 
interesują ich problemy wewnętrzne kraju sprawującego prezydencję, wymagają natomiast z jego strony 
dobrej organizacji i sprawnego kierownictwa. 

Europoseł Jacek Saryusz-Wolski przekonywał, że Polska powinna zmienić podejście do kwestii 
unijnych – z „policentrycznego” na „rozumowanie w kategoriach Unii 27 krajów członkowskich”. Jego zda-
niem, polska prezydencja powinna koncentrować się wokół dwóch zagadnień: Partnerstwa Wschodniego 
i pozszerzenia UE. Polska musi „zintensyfi kować swoje spojrzenie na Bałkany”, nie tylko dlatego, że – jak 
tłumaczył – kraje te oczekują tego, ale też po to, by region ten nie był wyłącznie obszarem zainteresowań 
tzw. wielkich graczy UE, takich jak Niemcy, Włochy czy Francja. 

Partnerstwo Wschodnie natomiast – przypomniał J. Saryusz-Wolski – jest na razie w fazie inicjalnej, 
brak mu odpowiednich narzędzi i fi nansowania. Dlatego Polska powinna podczas swej prezydencji starać 
się „wypełnić je odpowiednią treścią”.
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Senat, kontynuując tradycje okresu międzywojennego, szczególną wagę przywiązuje do opieki nad 
Polonią i Polakami mieszkającymi poza granicami kraju. Opiekę tę sprawują przede wszystkim marszałek 
oraz Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Sprawy i problemy rodaków za granicą 
są także ważnym elementem międzynarodowej aktywności marszałka i senatorów. Podczas podróży zagra-
nicznych senatorowie spotykają się z Polonią. W trakcie spotkań z przedstawicielami innych państw starają 
się reprezentować interesy zamieszkałych w nich Polaków. Także przy okazji wizyt gości zagranicznych 
w Senacie poruszane są kwestie związane z sytuacją polskiej mniejszości. 

Wsparcie ma też wymiar fi nansowy, jest udzielane za pośrednictwem organizacji pozarządowych. Co 
roku pieniądze na ten cel zostają zagwarantowane w budżecie Kancelarii Senatu, z którego przyznaje się dotacje 
dla organizacji realizujących konkretne zadania programowe i inwestycyjne, służące rodakom mieszkającym 
poza ojczyzną. Decyzję o ich przyznaniu podejmuje Prezydium Senatu, dysponując opiniami Komisji Spraw 
Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz Zespołu Finansów Polonijnych Kancelarii Senatu. Nad reali-
zacją decyzji prezydium czuwa Kancelaria Senatu, nadzorując sprawy związane ze składaniem wniosków przez 
organizacje pozarządowe, przyznawaniem dotacji oraz kontrolą wykonania zadań zleconych umowami.

W 2010 r. Kancelaria Senatu, podobnie jak w latach ubiegłych, miała zagwarantowane 75 mln zł 
opiekę nad Polonią i Polakami za granicą. Środki te rozdysponowano zgodnie z przyjętymi przez Prezy-
dium Senatu priorytetami i kierunkami zlecania zadań. Na realizację zadań programowych przewidziano 
około 60 mln zł, na zadania inwestycyjne natomiast – około 15 mln zł. 

Zadania inwestycyjne
W 2010 r. na realizację zadań inwestycyjnych Prezydium Senatu przyznało ponad 14 mln zł, a na 

zakup środków trwałych – 454 tys. zł. W ramach zadań inwestycyjnych wspierających bazę lokalową słu-
żącą krzewieniu polskości na świecie kontynuowano 7 przedsięwzięć z lat ubiegłych. Najważniejsze z nich 
to inwestycje prowadzone na Litwie przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” – kończona w 2010 r. prze-
budowa obiektu na przedszkole w Niemenczynie, remont szkoły średniej w Butrymańcach i adaptacja po-
mieszczeń na polskie przedszkola w szkołach średnich w Landwarowie i Trokach. 

W 2010 r. zlecono realizację 29 nowych zadań inwestycyjnych, w tym m.in.: nowe obiekty żłobek – 
przedszkole w Mickunach i dom polski w Nowych Święcanach (Litwa), przebudowę budynku na Centrum 
Polonijne w Kostiuchnówce (Ukraina), budowę domów kultury polskiej w Getafe (Hiszpania) i Santa Rosa 
(Brazylia) czy roboty budowlano-instalacyjne w Polonijnym Ośrodku Spotkań „Concordia” Polskiej Misji 
Katolickiej w Herdorf-Dermbach (Niemcy).

Przed podjęciem decyzji o wsparciu poszczególnych inwestycji przez Senat wizytowali je senato-
rowie z Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Senatorowie Marek Konopka i Sła-
womir Sadowski odwiedzili Litwę: Niemenczyn, Troki, Landwarów, Butrymańce, Mickuny, Wilno i Nowe 
Święcany. Senatorowie Łukasz Abgarowicz i Stanisław Zając wizytowali obiekty na Ukrainie – w Barze 
Łanowicach, Drohobyczu i Strzelczykach, a senatorowie Tadeusz Skorupa i Andrzej Szewiński w Cze-
chach – w Nydku, Karwinie, Bystrzycy, Czeskim Cieszynie, Suchej Górnej i Boconowicach.

Zadania programowe
W 2010 r. spośród wniosków o realizację zadań programowych najwięcej (około 40%) dotyczyło 

wspierania oświaty polonijnej i polskiej poza granicami kraju. Obejmowały m.in. pomoc szkołom pol-
skim i placówkom oświatowym w utrzymaniu i rozwoju infrastruktury, pomoc stypendialną, dydaktyczną 
i metodyczną, pobyty edukacyjne w kraju i za granicą. Organizacje starały się też o środki na zadania 
wspierające środowiska polonijne, a także na upowszechnianie wiedzy o Polsce, języku i kulturze oraz 
kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski i Polaków, promowanie kultury polskiej i ochronę polskiego 
dziedzictwa narodowego poza granicami.

Wzorem lat ubiegłych Prezydium Senatu oceniało wnioski programowe pod względem ich zgod-
ności z przyjętymi kierunkami działań i priorytetami. O zlecenie zadań ubiegało się ponad 170 organiza-
cji. Najwięcej wniosków, opiewających na najwyższe kwoty, złożyły Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, 
Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Fundacja SEMPER POLONIA i Caritas Polska w Warszawie.

Wskazane przez Prezydium Senatu w 2010 r. priorytety zlecania zadań w zakresie opieki nad Polo-
nią w 2010 r. to:

• upowszechnianie wiedzy o kulturze polskiej i dziedzictwie narodowym w środowiskach polonij-
nych i polskich na świecie z uwzględnieniem rocznic urodzin – 200. Fryderyka Chopina i 150. Igna-
cego Jana Paderewskiego; 
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• aktywizacja młodego pokolenia Polonii i Polaków poza granicami w krzewieniu wiedzy historycz-
nej w kontekście uroczystych obchodów rocznic, m.in. 600. rocznicy bitwy pod Grunwaldem; 

• wspieranie programów służących integracji środowisk polonijnych poprzez szkolenie liderów polo-
nijnych; 

• promowanie kształcenia w języku polskim i wspieranie szkolnictwa polskiego w krajach sąsiednich; 
• wspomaganie rozwoju mediów polonijnych; 
• wspieranie programów skierowanych na pozyskiwanie środków z UE. 

Kierunki działań na rzecz Polonii przyjęte na lata 2009–2011 to:
• wspieranie organizacji i środowisk polonijnych i polskich w świecie (wspieranie infrastruktury 

i rozwoju bazy lokalowej organizacji, wspieranie działalności programowej, realizacji ustawy Karta 
Polaka); 

• wspieranie oświaty (pomoc szkołom polskim i placówkom oświatowym w utrzymaniu i rozwoju 
infrastruktury, stypendia, pomoc dydaktyczna, pobyty edukacyjne, wychowanie przez sport, kon-
kursy, olimpiady); 

• promowanie kultury polskiej i ochrona dziedzictwa narodowego poza granicami kraju; 
• wspieranie kształtowania postaw obywatelskich w środowiskach polonijnych i polskich (populary-

zowanie wiedzy o społeczeństwie obywatelskim, obchody rocznic narodowych); 
• upowszechnianie wiedzy o Polsce, języku, kulturze, kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski 

i Polaków w świecie; 
• pomoc socjalna i charytatywna. 

W 2010 r. Prezydium Senatu kontynuowało wspieranie m.in. różnorakich działań służących rozwojowi 
mediów polonijnych, takich jak XVIII Forum Mediów Polonijnych Tarnów – Poznań – Wielkopolska 2010, 
impreza organizowana od lat przez Stowarzyszenie Małopolskie Forum Współpracy z Polonią w Tarnowie, 
program bezpłatnej prenumeraty prasy dla środowisk polskich na Wschodzie, prowadzony przez Fundację 
„Oświata Polska za Granicą”, pomoc dla prasy polonijnej, np. czasopisma „Emigrant” ze Szkocji, czy konkret-
nych wydawnictw. Senackie wsparcie uzyskały także portale internetowe, m.in. portal informacyjno-publicy-
styczny Polaków na Wschodzie KRESY24.PL z serwisem Karta Polaka (Fundacja „Wolność i Demokracja”) 
czy serwis internetowy PCN – Polish Cooperation Network (Stowarzyszenie Emigracji Polskiej w Płocku).

Prezydium Senatu wsparło m.in. II fazę budowy Wirtualnego Muzeum Kresy – Syberia. Jego in-
auguracja odbyła się w Senacie 17 IX 2009 r., w 70. rocznicę inwazji sowieckiej na Polskę. Ten unikatowy 
projekt przedstawia mało znane wydarzenia polskiej „gehenny Wschodu” oraz losy jej ofi ar i ocalonych. 
W 2010 r. Senat wsparł również stworzenie audiowizualnego archiwum wspomnień osób dotkniętych re-
presjami sowieckimi w czasie II wojny światowej i digitalizację materiałów ikonografi cznych Instytutu 
Polskiego i muzeum gen. Sikorskiego w Londynie. 

Szczególną wagę Izba przywiązuje do wychowania i edukacji dzieci i młodzieży pochodzenia polskie-
go. Wspiera różnorakie formy wypoczynku, organizacje harcerskie, zespoły folklorystyczne, udział w ru-
chu parafi adowym. Wypoczynek w naszym kraju służy m.in. nauce języka polskiego i poznawaniu historii 
(w 2010 r. dofi nansowano m.in. imprezy związane z 600. rocznicą bitwy pod Grunwaldem). Ważny element 
kultywowania polskiego dziedzictwa stanowi nauka języka polskiego, temu służą dotowane przez Senat wa-
kacyjne szkoły języka polskiego, warsztaty metodyczne dla nauczycieli. W 2010 r. Izba wsparła np. zakup 
audiobooków z lekturami szkolnymi i kolejną edycję Dyktanda Polskiego na Litwie. Dofi nansowała też m.in. 
funkcjonowanie Biblioteki Polskiej w Brukseli, uzupełnienie polskich księgozbiorów w bibliotekach, stowa-
rzyszeniach i szkołach za granicą czy doposażenie Biblioteki Publicznej im. D. Eisenhowera w Harrwood 
(USA) w polskojęzyczne książki.

Prezydium Senatu wspiera także inicjatywy służące rozwiązywaniu problemów polskiej mniejszo-
ści w krajach zamieszkania – w 2010 r. były to m.in. prace fi nalne nad raportem w sprawie stanu oświaty 
polskojęzycznej w Republice Litwy. 

Oświata polonijna
Senat aktywnie wspiera działania na rzecz oświaty polonijnej na całym świecie. Szczególnie dużą 

pomoc kierowano na Litwę, a także do środowisk polskich w krajach byłego Związku Radzieckiego. W 2010 r. 
kontynuowano m.in. program szkół patronackich, realizowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, 
program wspierania edukacji polskiej na Wschodzie Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, programy 
Fundacji SEMPER POLONIA – „Szansa dla maturzysty”, stypendialny wspierający aktywizację oświatowo-
-zawodową młodych Polaków za granicą, program „Ex Libris Polonia” (wzbogacanie i tworzenie nowych 
księgozbiorów w pracowniach polonistycznych, szkołach polskich i instytucjach polonijnych), a także pro-
gram „Polonijny sport dzieci i młodzieży”.
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Jednocześnie senatorowie, przede wszystkim członkowie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Po-
lakami za Granicą, wiele uwagi poświęcają funkcjonowaniu organizacji i instytucji zajmujących się oświa-
tą polonijną. Senator Barbara Borys-Damięcka i senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk wzięły udział 
w III Zjeździe Nauczycieli Języka Polskiego w Niemczech, zorganizowanym przez Chrześcijańskie Centrum 
Krzewienia Kultury i Tradycji i Języka Polskiego (24–25 IX 2010 r. w Herdorf-Dermbach). Senator B. Bo-
rys-Damięcka wygłosiła referat poświęcony edukacji historycznej przez kulturę, a senator D. Arciszewska-
-Mielewczyk referat: „Mniejszość polska w Niemczech – przeszłość i perspektywy oświaty polskiej”. Podczas 
dyskusji poruszano m.in. zagadnienia dotyczące niezrealizowania przez stronę niemiecką zapisów traktatu 
o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 1991 r., m.in. dysproporcji w przekazywaniu przez Polskę 
i Niemcy środków na naukę języka ojczystego. Podczas gdy około 80% dzieci mniejszości niemieckiej uczy 
się niemieckiego, tylko około 2% polskich dzieci w Niemczech ma możliwość nauki języka polskiego.

Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator Łukasz 
Abgarowicz podczas pobytu we Lwowie (14–16 VI 2010 r.) spotkał się ze stypendystami Fundacji „SEM-
PER POLONIA”. 14–15 X 2010 r. w Wilnie wziął udział w II Europejskim Sympozjum Polskich Macierzy 
Szkolnych, które odbyło pod hasłem: „Polska Macierz Szkolna – wyzwania przyszłości. Dokąd zmierza-
my?”. Uczestniczyli w nim prezesi polskich macierzy szkolnych z Anglii, Belgii, Białorusi, Niemiec, a tak-
że członkowie Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, którego obchody 
20. rocznicy istnienia świętowano podczas sympozjum. Obchody stanowiły okazję do podsumowania dzia-
łalności stowarzyszenia i jego osiągnięć, a także omówienia zagrożeń i wyzwań, jakie stawiają przed tą 
organizacją litewskie realia i trudna sytuacja oświaty polskiej w tym kraju.

II Szkoła Liderów Polonijnych
II Szkoła Liderów Polonijnych to już kolejna edycja warsztatów edukacyjnych, rozwijających umie-

jętności liderskie w środowiskach polonijnych. W 2010 r. odbywały się w 2 turach: 
• Europejska Szkoła Liderów Polonijnych – 49 słuchaczy z Niemiec, Francji, Łotwy, Czech, Słowacji, 

Węgier, Bułgarii, Rumunii, Chorwacji, Serbii, Czarnogóry i Macedonii (23 VI–4 VII);
• Szkoła Liderów Polonijnych – 20 słuchaczy z Argentyny i Brazylii (21 VII–1 VIII). 

Warsztaty zorganizowano dla osób w wieku 20–35 lat, mających doświadczenie w działalności polo-
nijnej lub społecznej. Celem tego projektu jest wzmacnianie kompetencji liderskich uczestników, tak by mogli 
skuteczniej działać w swoich środowiskach polonijnych i lokalnych w kraju zamieszkania. Warsztaty służą 
również wzmocnieniu ich więzi z Polską poprzez przybliżenie im naszej rzeczywistości. Program, prowa-
dzony przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów w Warszawie, któremu szefuje prof. Zbigniew Pełczyński, jest 
kontynuacją tradycji II RP szkolenia liderów polonijnych w Polsce. Do tej idei powrócono w 2008 r., podczas 
posiedzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy marszałku Senatu VII kadencji. I edycję szkolenia liderów 
polonijnych z Kanady, USA i Europy w 2009 r. swoim patronatem objął marszałek Bogdan Borusewicz.

24 VI 2010 r. słuchacze II Europejskiej Szkoły Liderów Polonijnych odwiedzili Senat. Spotkali się 
z marszałkiem Bogdanem Borusewiczem, wicemarszałkiem Markiem Ziółkowskim i z senatorem Łuka-
szem Abgarowiczem, wiceprzewodniczącym Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. 
Rozmawiano przede wszystkim o tworzeniu i prowadzeniu organizacji polonijnych. Wiele uwagi poświę-
cono organizowaniu się migrantów poakcesyjnych, polonijnej przedsiębiorczości oraz oświacie polskiej 
w krajach zamieszkania słuchaczy. Spotkanie było również okazją do podsumowania XX-lecia działalności 
Senatu na rzecz Polonii i Polaków za granicą. 

Prezes Stowarzyszenia Szkoła Liderów 
prof. Zbigniew Pełczyński i wicemarszałek 
Marek Ziółkowski.
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Szkolenie „Euro dla Polonii II”
W Domu Polonii w Pułtusku 21 VI 2010 r. odbyło się szkolenie „Euro dla Polonii II”, zorganizo-

wane przez Senat wspólnie z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, dla przedstawicieli organizacji po-
lonijnych i polskich poza granicami kraju oraz polskich organizacji pozarządowych. Była to już druga 
edycja, podczas której omówiono możliwości uzyskania wsparcia: w ramach programów operacyjnych 
składających się na Narodowe Strategicz-
ne Ramy Odniesienia 2007–2013, progra-
mów wspólnotowych Unii Europejskiej, 
a także zlecania przez Kancelarię Senatu 
zadań w zakresie opieki nad Polonią i Po-
lakami za granicą. W spotkaniu wzięło 
udział ponad 20 Polaków z Niemiec, Li-
twy i Szwecji, a także przedstawiciele 
6 polskich organizacji pozarządowych. 
Dotychczas z budżetu Kancelarii Senatu 
sfi nansowano jedną edycję „Euro dla Po-
lonii” i szkolenie poświęcone pozyskiwa-
niu funduszy Unii Europejskiej na dzia-
łalność organizacji polonijnych i polskich 
za granicą. W szkoleniach wzięło udział 
łącznie 133 uczestników z 19 krajów.

XVIII Światowe Forum Mediów Polonijnych
Od 18 lat odbywa się Światowe Forum Mediów Polonijnych. Organizatorem spotkań dziennikarzy 

oraz animatorów mediów polonijnych i polskich z zagranicy jest Małopolskie Forum Współpracy z Polonią 
w Tarnowie przy wsparciu fi nansowym Senatu, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, samorządów, fi rm 
prywatnych. Każdego roku w forum uczestniczy około 150 dziennikarzy polonijnych z blisko 30 krajów – 
zarówno tak odległych jak Australia, Argentyna, Egipt, Kanada, USA, jak i bliskich, m.in. Rosji, Ukrainy, 
Białorusi i Kazachstanu. W efekcie corocznie w mediach polonijnych powstaje około 2,5–3 tys. artykułów 
prasowych, audycji radiowych i programów telewizyjnych. 
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Stałym tematem forum jest rola mediów polonijnych w tworzeniu kontaktów środowiskowych 
i utrzymywaniu więzi z krajem, a także promocja Polski w świecie. W intencji organizatorów służy to pro-
fesjonalnej promocji gospodarczej, kulturalnej i turystycznej Polski poprzez działalność samorządów, 
fi rm, instytucji kultury, a także zabytki i produkty turystyczne. W 2010 r. uczestnicy forum odwiedzili 
Wielkopolskę. W programie znalazły się liczne prezentacje regionu wielkopolskiego. Dziennikarze poznali 
kilkanaście miejscowości, spotykali się z przedstawicielami tamtejszych samorządów, uczestniczyli w kon-
ferencjach i seminariach, m.in. na temat rozwoju gospodarczego Wielkopolski. Dziennikarze polonijni 
odwiedzili m.in. Kalisz i pobliski Opatówek.

XVIII Światowe Forum Mediów Polonijnych zakończyło się 15 IX 2010 r. w Poznaniu spotkaniem 
z wicemarszałkiem Markiem Ziółkowskim. Ogłoszono wówczas wyniki konkursu o nagrodę marszałka 
Senatu i wręczono Nagrody Fidelis Poloniae 2010. Jak podkreślił wicemarszałek, nie można przecenić 
roli mediów polonijnych w budowaniu tożsamości narodowej i wspieraniu środowisk polonijnych. Wy-

raził nadzieję, że media polonijne 
będą spajały polskie środowiska 
za granicą. Zachęcał dziennikarzy 
do pisania o Polsce i Wielkopol-
sce tak, by zachowując krytyczny 
zmysł, pokazywali dobre przykłady 
i rozwiązania, których nie brakuje 
w naszym kraju. Wicemarszałek 
zapewnił, że Senat docenia rolę 
prasy polonijnej i, jako opiekun Po-
lonii i Polaków za granicą, wspiera 
rozwój tych mediów.

Tradycyjnie ostatniego dnia 
forum wręczono nagrody w kon-
kursie dziennikarskim ogłoszonym 
przez marszałka Senatu. 

Świąteczna pomoc dla Polaków na Wschodzie
Od wielu lat ze środków bu-

dżetu Kancelarii Senatu udzielane 
jest wsparcie materialne rodakom, 
przede wszystkim na Wschodzie. 
W 2010 r. na świąteczną pomoc dla 
Polaków na Wschodzie przeznaczono 
ponad 625 tys. zł. Dzięki tym środ-
kom sfi nansowano akcje i inicjatywy 
podejmowane przez różne organiza-
cje, stowarzyszenia i fundacje, a na-
wet klub s portowy. Najwięcej pie-
niędzy przekazano Caritas Polska na 
paczki świąteczne dla 1000 Polaków 
na Białorusi, 1000 na Ukrainie i 500 
na Litwie. Pomocy udzielają też Fun-
dacja „Oświata Polska za Granicą”, 
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” (tzw. świąteczna paczka), 
Forum Organizacji Pozarządowych Działających na rzecz Osób Niepełnosprawnych, Chorych i Ich Rodzin 
„Razem” z Zabrza (akcja „Paka dla Polaka”), Stowarzyszenie „Nasza Gmina” w Dulczy Małej, Warszawskie 
Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna, białostocka Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczy-
zny („Podarujmy dzieciom święta”). W 2010 r. świąteczne paczki dotarły do Polaków na Ukrainie, Białorusi, 
Litwie, Łotwie i w obwodzie kaliningradzkim. Dzięki wsparciu Senatu wiele dzieci ze Wschodu spędza świę-
ta w Polsce. Fundacja Przyjaciół Wilna i Grodna „Serce dzieciom” w Gdyni od 18 lat zaprasza dzieci polskie 
z sierocińców na Litwie, aby spędziły święta Bożego Narodzenia u rodzin na Pomorzu. 

Regionalna Rada Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Częstochowie oraz Międzyszkolny Klub Sporto-
wy PADWA w Zamościu przygotowały programy integracyjne dla uczniów szkół polskich z Litwy i Ukrainy. 
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W Zamościu odbyły się I Mikołaj-
kowe Spotkania z Polską, w których 
wzięli udział uczniowie miejscowych 
szkół wraz z dziećmi i młodzieżą pol-
ską ze Szkoły Podstawowej im. Marii 
Konopnickiej we Lwowie (Ukraina) 
i zrzeszonymi wokół Stowarzysze-
nia Kultury Polskiej im. Władysła-
wa Reymonta na Rówieńszczyźnie. 
W Częstochowie odbyła się „Polonijna 
integracyjna gwiazdka na sportowo”, 
w której uczestniczyli uczniowie z 11 
szkół polskich rejonu solecznickiego 
na Litwie. 

Nowa polska emigracja
W 2010 r. dwukrotnie zbierał się Zespół Doradców ds. Migracji Obywateli Polskich do Państw 

Członkowskich Unii Europejskiej, który wyraża opinie na temat procesów i zjawisk towarzyszących emi-
gracji ekonomicznej do tych krajów, a także kierunków działań Senatu w sprawach związanych z migracją. 
Ten stosunkowo młody organ doradczy powołano uchwałą z 22 VI 2007 r. jako reakcję na migrację zarob-
kową Polaków do krajów UE. Senat, dostrzegając znaczenie tego zjawiska i związane z nim problemy, stara 
się odpowiadać na potrzeby środowiska polskich migrantów.

Podczas spotkania 3 III 2010 r., omawiając skutki migracji zarobkowej Polaków i rozważając 
prognozy dla tego dynamicznego zjawiska w wymiarach: międzynarodowym, demografi cznym, eko-
nomicznym i społecznym, odniesiono nasze doświadczenia do doświadczeń innych nowo przyjętych 
państw. Doradcy podnosili, że należy zainicjować dyskusję na temat tych procesów w samej Unii, ponie-
waż ich skutki nie dotyczą wyłącznie Polski, ale wszystkich państw naszego regionu, które w ostatnim 
czasie przystąpiły do struktur europejskich. 

17 XII 2010 r., podczas 4. posiedzenia Zespołu Doradców Marszałka Senatu ds. Migracji Ekonomicznej 
Obywateli Polskich do Państw Członkowskich Unii Europejskiej, dyskutowano natomiast, w jaki sposób pomóc 
Polakom, którzy zdecydują się migrować do Niemiec po 1 V 2011 r., a także jaka może być skala tego zjawiska. 
Wówczas bowiem Niemcy i Austria zniosą wszelkie ograniczenia swobody przepływu pracowników, wprowa-
dzone przez te kraje po rozszerzeniu UE w 2004 r. Zdaniem marszałka Bogdana Borusewicza, doświadczenia 
polskich emigrantów z Wielkiej Brytanii i Irlandii mogą być pomocne rodakom, którzy zechcą wyjechać do Nie-
miec. Dlatego należy zorganizować spotkanie polonijnych organizacji z Wielkiej Brytanii, Irlandii i z Niemiec. 

Zdaniem Heleny Miziniak, honorowej prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, organiza-
cje polonijne w Wielkiej Brytanii, dysponujące 6-letnim doświadczeniem w pracy z nowymi migrantami, 
zakończyły już etap pomocy bezpośredniej. Przystąpiły do udzielania wsparcia merytorycznego. Za ważne 
działaczka uznała doprowadzenie do kontaktów starej i nowej emigracji, informowanie o prawach przysługu-
jących pracownikom i ich egzekucji, a także organizowanie struktur broniących tych praw. Istotną rolę odgry-

wają również szkolenia dla środowisk 
polonijnych pod kątem pozyskiwania 
pieniędzy z funduszy unijnych i od 
kraju zamieszkania. 

Podczas posiedzenia za-
stanawiano się też nad możliwym 
rozmiarem migracji do Niemiec. 
Prof. Marek Okólski z Uniwersytetu 
Warszawskiego powiedział, że  mi-
gracja ta może być większa niż za-
kładano ze względu na słaby efekt 
zmian modernizacyjnych w Polsce 
i stosunkowo niewielką rozbudowę 
infrastruktury w związku z EURO 
2012, a także z powodu kryzysu eko-
nomicznego. 
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Polonijna Rada Konsultacyjna 
przy Marszałku Senatu VII kadencji

Polonijna Rada Konsultacyjna, powoływana na czas kadencji Senatu, powstała w 2002 r. Stanowi 
organ doradczy marszałka w sprawach Polonii i Polaków za granicą, a także ofi cjalne forum współpracy 
między Senatem a przedstawicielami największych organizacji i środowisk polonijnych na świecie.

18–19 X 2010 r. odbyło się 3. posiedzenie Polonijnej Rady Konsultacyjnej. Debatę zdominowa-
ły kwestie dotyczące wspierania organizacji polonijnych i Polaków za granicą, znalezienia odpowiedzi 
na aspiracje młodej generacji i kształtowania nowoczesnego wizerunku Polski poza granicami. Dyskuto-
wano również na temat oświaty polskiej. Rozmawiano o sytuacji na Białorusi, gdzie nie może funkcjono-
wać legalnie Związek Polaków, a także o problemach ze szkolnictwem, z pisownią polskich nazwisk czy 
z dwujęzycznymi nazwami ulic na Litwie.

Obecni na posiedzeniu Polonijnej Rady Konsultacyjnej przedstawiciele resortów nauki, edukacji, 
kultury, spraw zagranicznych i spraw wewnętrznych podkreślali, że sprawy Polaków za granicą stanowią 
jeden z priorytetów polskiej polityki zagranicznej, oświatowej i kulturalnej. Jak wskazywali, należy stale 
szukać nowych form współdziałania i na nowo określić wspólne cele. Trzeba się zastanowić nad stworze-
niem jak najlepszego systemu rozpowszechniania informacji o Polsce. 

Podczas obrad zaprezentowano nowe narzędzia, które mogą służyć do unowocześnienia współpracy 
z Polonią. Omówiono też nowy model oświaty polskiej za granicą, którego celem jest upodmiotowienie 
szkolnictwa społecznego przy wykorzystaniu nowych technologii. 

Przewodniczący sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą poseł Marek Borowski wska-
zywał na potrzebę stworzenia centralnej bazy środków fi nansowych dla Polonii, która funkcjonowałaby 
przy Senacie. Obecnie dysponuje nimi kilka instytucji, w tym m.in.: Senat, MSZ, MEN oraz resort kultury.

Przedstawiciele Polonii uznali za konieczne jej większą integrację i aktywniejszy udział w życiu 
społecznym i politycznym krajów zamieszkania, naukę języka polskiego i chęć poznawania kultury pol-
skiej, zwłaszcza przez dzieci rodaków, którzy wyjechali z kraju w ostatnich latach. 

Oceniono, że widoczna jest pozytywna zmiana wizerunku Polski w mediach za granicą. Omówiono też 
ofertę programową TV Polonia. Jej dyrektor Witold Laskowski zapowiedział wzbogacenie oferty programowej dla 
młodych ludzi i zerwanie z nudną formułą programów polonijnych. Poinformował, że trwają prace nad stworze-
niem niezależnego kanału TVP, który byłby poświęcony promocji Polski i przeznaczony dla Polaków za granicą. 

kronika senatu '10.indb   203 2011-07-18   09:36:23



204

KRONIKA SENATU RP – VII KADENCJA

Dzień Polonii i Polaków za Granicą
W 2010 r. obchody Dnia Polonii i Polaków za Granicą odbyły się w Kanadzie. Przypadające 2 maja 

święto ustanowiono z inicjatywy Senatu w 2002 r. Zgodnie z tradycją marszałek spędza je z Polakami 
za granicą. W Kanadzie marszałkowi Bogdanowi Borusewiczowi towarzyszyli senatorowie: Łukasz Abga-
rowicz, Zbigniew Cichoń, Andrzej Grzyb, Zdzisław Pupa i Mariusz Witczak, a także poseł Marek Borow-
ski, przewodniczący sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą.

Polscy parlamentarzyści wzięli udział w uroczystej mszy św. w intencji ojczyzny, odprawionej 
w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w St. Catharines, w stanie Ontario. Złożyli także kwia-
ty na cmentarzu Hallerczyków w Niagara-on-the-Lake. Na uniwersytecie w Toronto wysłuchali koncertu 
„Chopin and Guests” w wykonaniu Celebrity Symphony Orchestra pod batutą Andrzeja Rozbickiego. 

W siedzibie Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Toronto parlamentarzyści spotkali się z Polo-
nią, m.in. z przedstawicielami władz Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Jak podkreślił marszałek B. Boruse-
wicz, odwiedził Kanadę, ponieważ w ten sposób pragnął podziękować i docenić wysiłki Polaków mieszka-
jących w tym kraju, przede wszystkim ich wkład w propagowanie polskości. Zapewnił kanadyjską Polonię, 
że władze polskie o nich nie zapominają.

W Toronto marszałek B. Borusewicz złożył kwiaty pod pomnikiem ku czci Polaków pomordowanych 
w Katyniu. W krótkim wystąpieniu powiedział, że „Polacy pamiętają o Katyniu, ale patrzą też w przyszłość”. 
Jak dodał, nasz kraj jest teraz bezpieczny, a jego sąsiadami są przyjazne państwa. 

Podczas konferencji prasowej marszałek podkreślił, że kanadyjska Polonia jest „dobrze osadzo-
na w swoim środowisku”. Zadeklarował również, że Polska będzie wspierać rodaków w tym kraju, m.in. 
kształcąc młodych liderów polonijnych. Od ubiegłego roku Senat dofi nansowuje szkołę liderów w Kana-
dzie, w tym roku na ten cel przeznaczono 100 tys. dolarów. 

Delegacja Senatu odbyła szereg spotkań z Polonią kanadyjską, m.in. w Niagara-on-the-Lake, St. Catha-
rines, Toronto, Ontario, Ottawie, Winnipeg, Windsor oraz w okręgach London i Kitchener. W Winnipeg mar-
szałek B. Borusewicz otworzył wystawę „Contemporary Poland”, na uniwersytecie w Windsor zainaugurował 
konferencję „Quo Vadis II – Building 
Bridges, Building Leaders”. W Wind-
sor odbyła się także polish night, pod-
czas której przedstawicielom środowisk 
polonijnych wręczono odznaczenia 
państwowe. W Toronto marszałek B. 
Borusewicz otworzył IV edycję Dnia 
Polskiego. 
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Wizyta u Polaków na Syberii
2–10 IX 2010 r. marszałek Bogdan Borusewicz wraz z delegacją Senatu złożył wizytę na Syberii. 

Odwiedził Jekaterynburg, Irkuck, Ułan-Ude, Nowosybirsk i spotkał się z żyjącymi tam Polakami, a także 
przedstawicielami lokalnych władz. 

W Jekaterynburgu polska delegacja 
swpotkała się z Polonią mieszkającą w obwo-
dzie swierdłowskim (około 2300 osób). Jak 
mówiła Marina Łukas, przewodnicząca Sto-
warzyszenia „Polaros”, skupiającego działaczy 
polonijnych na południowym Uralu, wizyta 
polskich senatorów to wielkie święto. Stowa-
rzyszenie opiekuje się miejscami związanymi 
z martyrologią Polaków na Uralu, propagowa-
niem kultury i języka polskiego. Organizuje fe-
stiwal „Polska jesień w Jekaterynburgu”. Mar-
szałek B. Borusewicz podziękował działaczom 
za organizowanie życia w duchu polskości 
w mieście tak odległym od Polski. Zapewnił, 
że ojczyzna pamięta o wszystkich, którzy zna-
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leźli się poza jej granicami. Przewodnicząca organizacji polonijnej w Permie Maria Starcewa i prze-
wodnicząca Stowarzyszenia „Polaros” Marina Łukas otrzymały z rąk marszałka Senatu medale Komisji 
Edukacji Narodowej.

Delegacja Senatu wzięła też udział w obchodach 100. rocznicy założenia Wierszyny, największej 
polskiej wsi na Syberii (4 IX 2010 r.). Liczy ona 570 mieszkańców, w 95% pochodzenia polskiego. Ich 
przodkowie, pochodzący z Zagłębia Dąbrowskiego i Małopolski, osiedlili się tutaj dobrowolnie przed 
100 laty. W Wierszynie znajduje się Dom Polski, skupiający życie kulturalne i oświatowe organizowane 
przez Stowarzyszenie „Wisła”, a w lipcu 2010 r. otwarto Muzeum Wsi Polskiej.

Podczas spotkania z mieszkańcami marszałek B. Borusewicz zapewnił, że Polska nigdy nie za-
pomniała o rodakach na Syberii i zawsze będzie ich wspierać, aby zachowali polskie korzenie. Dodał, 
że niewiele na świecie jest enklaw zamieszkałych przez Polaków, którzy – choć wyjechali wiele lat temu 
z ojczyzny – pamiętają o swoim pochodzeniu, zachowali swój język i obyczaje. 

W Irkucku marszałek Senatu wziął udział w Bajkalskim Forum Ekonomicznym. Senatorowie uczest-
niczyli też w obchodach XX-lecia Polskiej Autonomii Kulturalnej „Ogniwo” (5 IX 2010 r.), która liczy obecnie 
kilkuset aktywnych członków, przede wszystkim potomków polskich zesłańców po powstaniu styczniowym. 
Jej głównym celem jest odrodzenie polskości i krzewienie polskiej kultury na Syberii. Cyklicznie organizo-
wana jest Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej nad Bajkałem z udziałem wykładowców z Polski. „Ogniwo” 
opiekuje się cmentarzami, przygotowuje dni kultury polskiej, sympozja i konferencje naukowe, prowadzi 
działalność wydawniczą i oświatową. Jak podkreślił podczas uroczystości marszałek B. Borusewicz, kontakt 
z Polonią syberyjską jest dla niego cennym doświadczeniem. Dziękował za pamięć o własnych korzeniach 
i ogromną pracę, dzięki której możliwy jest kontakt z ojczyzną. Marszałek wręczył też Kartę Polaka Izoldzie 
Nowosiołowej, pierwszej prezes i współzałożycielce „Ogniwa”.

Delegacja Senatu wzięła także udział w uroczystościach X-lecia konsekrowania katedry w Irkucku, 
uczestnicząc we mszy celebrowanej przez nuncjusza apostolskiego bp. Antonio Menniniego. Na mszach 
można tam spotkać nie tylko Polaków, ale także Rosjan, Białorusinów, Ukraińców, mieszkających w Ir-
kucku i okolicach.
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Podczas wizyty na Syberii senatorowie spotkali się też z członkami Narodowo-Kulturalnej Auto-
nomii Polaków „Nadzieja” w Ułan-Ude, w Republice Buriacji. Organizacja, założona w 1993 r., skupia 
130 członków, prowadzi m.in. Letnią Szkołę Języka Polskiego nad Bajkałem i szkołę niedzielną. Efektem 
działalności naukowo-badawczej „Nadziei” jest 6 tomów wspomnień „Polacy z Buriacji”. Od 2001 r. uka-
zuje się też gazeta „Pierwsze kroki”. Marszałek B. Borusewicz podziękował działaczom stowarzyszenia 
za trwanie w polskości i wzbogacanie swoją aktywnością dorobku kulturalnego i naukowego Buriacji.

Wydarzenia

Prezes Związku Polaków na Litwie Michał Mackie-
wicz wręczył marszałkowi Bogdanowi Borusewi-
czowi (3 III 2010 r.) złotą odznakę za zasługi w krze-
wieniu polskości na Litwie, którą związek nagrodził 
Senat za aktywną działalność na rzecz społeczności 
polskiej w tym kraju. Podczas spotkania działacze 
ZPL mówili m.in. o problemach nurtujących Polaków 
– trudnej sytuacji szkolnictwa polskiego, zwrocie 
ziemi na Wileńszczyźnie, pisowni imion i nazwisk 
osób należących do mniejszości polskiej oraz pol-
skich nazw ulic na terenach zamieszkanych przez 
mniejszość polską na Litwie. Jak podkreślił marsza-
łek, sytuacja Polaków na Litwie rzutuje na stosunki 
między obu krajami we wszystkich dziedzinach.
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6–14 III 2010 r. w Zakopanem, pod patronatem Senatu, 
odbyły się VIII Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne. 
W zawodach wzięło udział ponad 750 osób z 26 krajów. 
Przemawiając do sportowców, przewodniczący senac-
kiej komisji emigracji senator Andrzej Person przypo-
mniał, że 20 lat istnienia Senatu w niepodległej Polsce 
to czas opieki nad Polonią. Wśród wielu zadań sport ma 
miejsce szczególne i wyjątkowe – podtrzymuje narodo-
wą tożsamość i łączy. „Wy wiecie, że tutaj biją Wasze 
serca i że tu jest Wasza Ojczyzna” – powiedział senator.

9 X 2010 r. polska szkoła w Pojana Mikuli, na rumuńskiej Bukowinie, otrzymała imię 
Krystyny Bochenek, która zginęła w katastrofi e samolotu pod Smoleńskiem. W uro-
czystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej wzięli udział: delegacja Senatu z marszał-
kiem Bogdanem Borusewiczem, mąż zmarłej prof. Andrzej Bochenek i córka Magda-
lena Bochenek. Marszałek B. Borusewicz przypomniał, że to właśnie wicemarszałek 
Krystyna Bochenek rok temu otwierała szkołę w Pojana Mikuli, wybudowaną ze środ-
ków senackich. Na pamiątkowej tablicy mieszczono napis: „Pamięci tragicznie zmarłej 
w katastrofi e lotniczej pod Smoleńskiem Krystyny Bochenek, wicemarszałka Sena-
tu RP VII kadencji, niestrudzonej propagatorki polszczyzny, która wiedziona troską 
o krzewienie wśród Polaków na Bukowinie rumuńskiej naszego wielkiego, wspólnego 
dobra – słowa polskiego, otworzyła tutaj 9 X 2009 r. szkołę polską”. Podczas uroczysto-
ści odczytano także specjalne przesłanie prezydenta Rumunii Traiana Basescu.

Podczas obchodów XX-lecia Stowarzyszenia „Wspól-
nota Polska”, 18 X 2010 r., w warszawskim Domu 
Polonii, siedzibie stowarzyszenia, marszałek Bogdan 
Borusewicz odsłonił tablice pamiątkowe, poświęcone 
pamięci jego prezesów – marszałka Senatu I kadencji 
Andrzeja Stelmachowskiego oraz marszałka Sejmu 
III kadencji i wicemarszałka Senatu VI kadencji Ma-
cieja Płażyńskiego. 
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19 X 2010 r. w Senacie odbyła się uroczystość przekazania archiwum Władysła-
wa Zachariasiewicza do Archiwum Akt Nowych w Warszawie. W. Zachariasie-
wicz, prawie stuletni wybitny działacz społeczno-polityczny Polonii amerykań-
skiej, członek Polonijnej Rady Konsultacyjnej, ostatni żyjący członek Światowego 
Związku Polaków z Zagranicy „Światpol”, przez całe życie gromadził dokumenty, 
listy, fotografi e. Na zbiór składają się różnorodne dokumenty obrazujące aktyw-
ność zarówno jego, jak i instytucji, w których działał. Dziękując W. Zachariasie-
wiczowi za przekazanie zbiorów, marszałek Bogdan Borusewicz podkreślił, jak 
ważnym świadectwem historii są one dla współczesnych. 

Podczas wizyty na Ukrainie (30 XI–1 XII 2010 r.) mar-
szałek Bogdan Borusewicz oraz towarzyszący mu sena-
torowie Łukasz Abgarowicz i Grzegorz Banaś w Winni-
cy spotkali się z ukraińską Polonią z Żytomierszczyzny, 
Winnicczyzny, Chmielnicczyzny. Spotkanie w fi lhar-
monii, gdzie zebrało się około 400 osób, było okazją 
do zapoznania się z dorobkiem polskich zespołów ar-
tystycznych. W rozmowach z marszałkiem mniejszość 
polska wskazywała na potrzebę budowy polskiej szkoły 
w Winnicy. W czasie spotkania w ambasadzie RP w Ki-
jowie, na które przybyło około 100 osób, m.in. b. pre-
zes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie Emilia 
Chmielowa i prezes Związku Polaków na Ukrainie Sta-
nisław Kostecki, rozmawiano o sytuacji i aktualnych 
problemach mniejszości polskiej na Ukrainie.
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Rok Demokracji Lokalnej
Od początku swego funkcjonowania odrodzony 

Senat podjął działania zmierzające do urzeczywistnie-
nia idei samorządności i przygotowania inicjatyw usta-
wodawczych dotyczących zasad ustroju państwa i sys-
temu sprawowania władzy lokalnej.

Senackie projekty ustaw: o samorządzie tery-
torialnym, o ordynacji wyborczej do organów gminy 
i o zmianie Konstytucji RP, o pracownikach samorzą-
dowych Sejm przyjął w marcu 1990 r. Ustawy te przy-
wróciły w Polsce samorząd terytorialny na poziomie 
gmin. Na podstawie ordynacji wyborczej do organów 
gminy przeprowadzono pierwsze wybory do rad gmin. 

Z inicjatywy Senatu w październiku 1991 r. uchwalono ustawę, która uregulowała instytucję refe-
rendum gminnego. Pod koniec I kadencji Izba zaproponowała zmianę ustawy o samorządzie terytorialnym, 
m.in. doprecyzowanie uprawnień gminy do bezpośredniego prowadzenia działalności gospodarczej, ogra-
niczenie kompetencji rady gminy, wprowadzenie nowych zasad odwoływania zarządu. Ostatecznie nowe-
lizacji dokonano w II kadencji, w 1992 r. Wówczas Izba przedstawiła też inicjatywę dotyczącą regionalnych 
izb obrachunkowych, określając ich zadania, organizację i zasady działania. W kolejnych kadencjach par-
lamentu ustawy samorządowe były wielokrotnie nowelizowane, m.in. w związku z nową strukturą admini-
stracyjną państwa. Zachowano jednak główne zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce.

Jako inicjator odrodzenia więzi lokalnych i regionalnych Senat 19 XI 2009 r. podjął uchwałę o ogło-
szeniu roku 2010 Rokiem Demokracji Lokalnej. Napisano w niej: „Będąc obywatelami Europy i świata, po-
zostajemy wciąż przypisani do niepowtarzalnego miejsca kształtującego naszą osobowość – do naszej małej 
ojczyzny. Rodzinna wieś, miasteczko czy miasto są nam bliskie i traktowane uczuciowo”. W uchwale pod-
kreślono, że źródłem siły małych ojczyzn są samorządy lokalne i regionalne, przywracane od 1990 r. „Ich ak-
tywność jest przejawem determinacji Polaków w dążeniu do budowania demokratycznego ustroju, wspartego 
na fundamentach społeczeństwa obywatelskiego. Utworzenie instytucji samorządowych – a więc przekazanie 
wspólnotom samorządowym istotnych uprawnień przypisanych dotąd instytucjom i organizacjom central-
nym – dało obywatelom wiarę we własne siły oraz możliwości kreowania najbliższego otoczenia”.

W uchwale przypomniano również, że odtworzenie samorządów w gminach i powiatach, powoła-
nie samorządów wojewódzkich spowodowało zaangażowanie społeczeństwa, podejmującego trud kształ-
towania małych ojczyzn. „Dzięki temu możliwy okazał się sukces odrodzonego samorządu, który stał się 
oparciem polskiego społeczeństwa obywatelskiego. Osiągnięcia terytorialnych wspólnot samorządowych 
w dziedzinie tworzenia więzi społecznych i odrabiania cywilizacyjnych zaniedbań okazały się szczegól-
nym wkładem w budowę nowego ładu demokratycznego Rzeczypospolitej Polskiej”.

Senatorowie wyrazili także uznanie wszystkim, którzy w swoich małych ojczyznach podjęli dzia-
łania dla dobra wspólnego, rozwoju lokalnej demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, co potwierdziło 
sens reform ustrojowych państwa. Zadeklarowali wolę dalszego wzmacniania samorządności lokalnej i re-
gionalnej oraz wspierania inicjatyw temu służących.

8 III 2010 r. w Poznaniu wicemarszałek Marek Ziółkowski uczestniczył w kongresie XX-lecia samo-
rządu terytorialnego, podczas którego ponad 1200 samorządowców podsumowało dorobek polskich samo-
rządów, dyskutowało o obecnej kondycji jednostek samorządu terytorialnego i ich przyszłości w polskim sys-
temie ustrojowym. W inauguracji kongresu wzięli udział prezydent Lech Kaczyński, przedstawiciele rządu, 
parlamentu, twórcy reformy samorządowej. Obradom towarzyszyły walne zgromadzenia 5 organizacji samo-
rządowych oraz Samorządowe Forum Kobiet, nad którym patronat objęła żona prezydenta Maria Kaczyńska. 
Najbardziej zasłużeni samorządowcy otrzymali wyróżnienia – Róże Franciszki Cegielskiej.

Wicemarszałek M. Ziółkowski podkreślił, że Senat traktuje polski samorząd jak swoje dziecko 
– udane i aktywne. Zaprosił samorządowców do współtworzenia wydarzeń i przedsięwzięć, które będą 
wspierały lokalną demokrację i rozwijały samorządność w Polsce. Pogratulował im też, że potrafi ą działać 
ponad podziałami politycznymi.

W przyjętej deklaracji uczestnicy kongresu napisali m.in.: „Reforma samorządowa – dzięki jej twór-
com oraz rzeszom tych, którzy praktycznie ją realizują – jest uważana za najbardziej udaną z polskich 
reform ustrojowych. Przemawiają za tym nie tylko często formułowane oceny, ale przede wszystkim fakty: 
przejęte zadania i kompetencje są realizowane rzetelnie, na miarę przekazanych potencjałów i stworzonych 
możliwości, w trakcie ostatniego X-lecia inwestycje lokalne i regionalne były corocznie około dwukrotnie 
większe niż inwestycje centralne (...)”. Uczestnicy kongresu za konieczne uznali podjęcie debaty nad rela-
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cjami organów ustawodawczych z wykonawczymi, aby zapewnić potrzebną równowagę, a także szybsze 
wprowadzenie nowoczesnych systemów funkcjonowania administracji, dostosowanie rozwiązań ustawo-
wych do wymogów zintegrowanego zarządzania procesami rozwoju lokalnego i regionalnego.

31 III 2010 r. w Senacie wręczono nagrody laureatom konkursu wiedzy o parlamencie RP oraz lu-
dziach tworzących jego dzieje. Pierwsze miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych i nagrodę pieniężną 
w wysokości 2 tys. zł zdobyła Marta Maliszewska z Gimnazjum Publicznego „Pomerania” w Dziwnowie, 
a pierwsze miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych i taką samą nagrodę – Roman Stańczyk z II Li-
ceum Ogólnokształcącego w Lubinie.

W uroczystości wzięli udział m.in. senatorowie z województw zachodniopomorskiego i dolnośląskiego: 
Grażyna Sztark, Piotr Zientarski, Jan Olech, Jarosław Duda, Stanisław Jurcewicz i Jacek Swakoń oraz wojewoda 
zachodniopomorski Marcin Zydorowicz. 

8 IV 2010 r. marszałek Bogdan Borusewicz otworzył w Senacie wystawę „Południowe Podlasie 
– dziś i jutro”, prezentującą powiat bialski, zorganizowaną z inicjatywy zastępcy przewodniczącego Komi-
sji Nauki, Edukacji i Sportu senatora Józefa Bergiera. 

Można było obejrzeć 38 fotografi i przedstawiających przyrodę tej części Podlasia, a także zabytki 
architektury sakralnej oraz współczesność Międzyrzeca  Podlaskiego i Białej Podlaskiej. Zdjęcia ukazywały 
zarówno dawne tradycje, jak i obecne osiągnięcia mieszkańców powiatu bialskiego. 
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26 V 2010 r. w Poznaniu odbył się uroczysty Zjazd Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Gmin 
i Powiatów Wielkopolski, połączony z obchodami XX-lecia odrodzenia samorządu gminnego w Polsce. 
W gali wzięli udział m.in.: marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak, wicewojewoda wiel-
kopolski Przemysław Pacia, a także wybitne postaci wielkopolskiego samorządu.

W ramach obchodów zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski postanowił w szcze-
gólny sposób wyróżnić i uhonorować działaczy samorządowych – członków stowarzyszenia, którzy swoje 
funkcje pełnią nieprzerwanie od 20 lat. Znalazło się wśród nich 25 wójtów i burmistrzów. Wielkopolanom 
szczególnie zasłużonym dla regionu wręczono medale i odznaki. 

27 V 2010 r., na swoim 56. posiedzeniu, Izba jednogłośnie podjęła uchwałę w 20. rocznicę wyborów 
do odrodzonego samorządu terytorialnego. 

Z tej okazji w obradach uczestniczyli m.in. przewodniczący komisji samorządu terytorialnego po-
szczególnych kadencji: Jerzy Regulski, Jerzy Stępień, Adam Woś, Mieczysław Janowski i Jerzy Szmit 
oraz członkowie Komisji Samorządu Terytorialnego Senatu pierwszej kadencji: Antoni Borowski, Edward 
Lipiec, Krzysztof Pawłowski i Zbigniew Rokicki.

Obrady otworzył marszałek Bogdan Borusewicz, który podkreślił, jak wielką rolę w odrodzeniu 
samorządu odegrał Senat. „Tutaj, w Senacie, trwały nad tym prace od listopada 1989 r. Senat jest twórcą 
samorządu terytorialnego” – zaznaczył marszałek.

Debatę nad podjęciem uchwały rocznicowej poprzedziły wystąpienia twórców reformy samorzą-
dowej J. Regulskiego i J. Stępnia. Prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej J. Regulski zasygnalizo-
wał najważniejsze, jego zdaniem, problemy Polski lokalnej, m.in. nierozstrzygniętą sprawę wizji państwa 
i miejsca samorządności, upartyjnienie władz lokalnych i ograniczanie ich samorządności. Przewodniczący 
Komisji Samorządu Terytorialnego Senatu I i II kadencji J. Stępień przypomniał, że senatorowie przystąpi-
li do pracy nad reformą 2 dni po wyborach z czerwca 1989 r. „(...) sami nie dowierzaliśmy jej efektowi, więc 
wysłaliśmy projekt ustawy do Rady Europy. Jaka była radość, gdy otrzymaliśmy ekspertyzę, że propozycja 
w pełni odpowiada standardom Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego”.
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W rocznicowej uchwale napisano m.in.: „Podejmując w 1989 r. zmiany ustrojowe, w oparciu 
o wielkie dziedzictwo «Solidarności», uznano przywrócenie lokalnej samorządności za jedno z naj-
ważniejszych wyzwań w budowie demokratycznego państwa. Poprzez odrodzenie samorządu Polacy 
otrzymali prawo współdecydowania o swoich lokalnych, a później i regionalnych wspólnotach. Wła-
dzom lokalnym, znajdującym się najbliżej ludzi, przekazano wielką część odpowiedzialności za spra-
wy publiczne. Podjęte wówczas reformy rozpoczęły dzieło przywracania naszego Kraju do wspólnoty 
demokratycznych państw”. 

7–8 VI 2010 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pod patronatem mar-
szałków senatów: Polski i Francji, Bogdana Borusewicza i Gerarda Larchera, odbyło się Forum Samo-
rządów Polski i Francji, poświęcone bilansowi i perspektywom francusko-polskiej współpracy samo-
rządów lokalnych. Delegacji polskiej przewodniczył wicemarszałek Marek Ziółkowski. Senat Francji 
reprezentowała m.in. wiceprzewodnicząca Izby Monique Papon. W forum wzięli udział senatorowie 
z obu państw oraz ponad 100 osób reprezentujących francuskie i polskie samorządy lokalne wszyst-
kich szczebli.

Inicjatywa senatów obu krajów miała na celu podsumowanie współpracy między polskimi i fran-
cuskimi samorządami lokalnymi, zestawienie osiągnięć i wyzwań, jakie stoją przed działaczami lokal-
nymi i politykami, a także nakreślenie nowych perspektyw współpracy w ramach Unii Europejskiej. 
Spotkanie poświęcono różnym formom współpracy samorządowej, m.in. sposobom promowania roz-
woju gospodarczego przyjaznego dla środowiska, wymianie uczniów i studentów, polityce społecznej 
i energetycznej, a także sprawom ochrony środowiska i energii atomowej, turystyce i lokalnemu społe-
czeństwu obywatelskiemu. 

Wicemarszałek M. Ziółkowski przedstawił wyniki ankiety skierowanej do polskich samorządow-
ców, dotyczącej ich współpracy z francuskimi kolegami. Pytania dotyczyły długości współpracy, jej form 
i obszarów do 2004 r. i obecnie, po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, ich oceny, głównych trudności 
i wyzwań stojących przed tą współpracą, a także wskazania obszarów współpracy, które warto rozwijać 
w przyszłości. 

Drugiego dnia forum uczestnicy: senatorowie, samorządowcy i przedstawiciele środowisk na-
ukowych zajmujących się problematyką samorządową, wzięli udział w obradach w ramach 3 „okrą-
głych stołów”. Pierwszemu panelowi, poświęconemu zagospodarowaniu przestrzennemu, ochronie 
środowiska i energetyce, współprzewodniczyli senatorowie Stanisław Iwan i Yann Gaillard. Problemy 
oświatowe, socjalne, zawodowe, wymiana studentów, kształcenie językowe to tematyka obrad dru-
giego „okrągłego stołu”, któremu współprzewodniczyli senatorowie Mieczysław Augustyn i Jacques 
Legendre. Trzeci panel poświęcono problematyce tożsamości regionalnej i lokalnej, lokalnemu spo-
łeczeństwu obywatelskiemu, kulturze i turystyce. Dyskusję poprowadzili senator Zbigniew Cichoń 
i Pierre Karleskind.

11 VI 2010 r. w Senacie zakończył się projekt edukacyjny „Społeczeństwo demokratyczne”, reali-
zowany przez Dział Edukacji Obywatelskiej Kancelarii Senatu w województwie wielkopolskim w roku 
szkolnym 2009/2010. Ostatnim jego etapem była debata „Funkcje instytucji publicznych w budowie społe-
czeństwa demokratycznego. Propozycje zmian”, poprowadzona przez wicemarszałka Marka Ziółkowskie-
go. Zadaniem młodzieży uczestniczącej w projekcie było także przygotowanie reportażu o pracy: radnego/
burmistrza/senatora/starosty/sekretarza gminy/wójta. 
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7 VII 2010 r. marszałek Bogdan Borusewicz otworzył w Senacie wystawę „Hades?”, prezentującą 
jedną z małych ojczyzn – Górny Śląsk. Inicjatorką zorganizowania ekspozycji była, reprezentująca Kato-
wice, śp. Krystyna Bochenek, wicemarszałek Senatu. Przypominało ją zdjęcie, zrobione podczas zbiórki 
funduszy dla niezamożnych studentów ze Śląska w ramach akcji „Krzesła dla nauki”. 

Na ekspozycję złożyło się 50 fotografi i autorstwa Tomasza Tomaszewskiego. Jak artysta napisał we 
wprowadzeniu do wystawy, jego intencją „było uhonorowanie ludzi ciężkiej, fi zycznej pracy. Robotników. 
Wybrałem Górny Śląsk, gdzie etos pracy oraz rytuały z nim związane wydawały mi się najbardziej żywe, 
widoczne i barwne. Polska zmienia się szybko i na wielu moich fotografi ach widać czynności, miejsca 
i przedmioty odchodzące już do historii”. Zdjęcia udokumentowały m.in. pracę górników, pracowników 
koksowni, zakładów metalurgicznych – wytapiaczy surówki i upalaczy, a także życie mieszkańców i archi-
tekturę dzielnic Bytomia i Katowic.

Komisja konkursowa za najlepszą pracę uznała 
reportaż o pracy posła Jakuba Rutnickiego, au-
torstwa uczniów II Liceum Ogólnokształcącego 
im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrze-
jewskiej w Poznaniu.
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15 IX 2010 r., na zakończenie XVIII Światowego Forum Mediów Polonijnych, w Poznaniu wicemar-
szałek Marek Ziółkowski spotkał się z dziennikarzami i wręczył nagrody przyznane w senackim konkursie 
„Mała ojczyzna to przestrzeń, którą kształtujemy i która nas ukształtowała”. Ta edycja konkursu wiązała 
się z obchodami Roku Demokracji Lokalnej. W konkursie, na który napłynęły 54 prace, wzięli udział 
dziennikarze pracujący w mediach polskich i polonijnych, a także współpracownicy tych mediów. 

20 IX 2010 r. w Teatrze Polskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala jubileuszowa z okazji 20. 
rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce. Wzięli w niej udział m.in. przedstawiciele władz 
centralnych z prezydentem Bronisławem Komorowskim, prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, 
samorządowcy i twórcy reformy samorządowej, a wśród nich Jerzy Regulski. 

Podczas uroczystości odczytano list marszałka Bogdana Borusewicza, który napisał:
Z okazji dzisiejszej gali, poświęconej 20. rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego w Pol-

sce, pragnę przesłać serdeczne pozdrowienia, a także wyrazić uznanie i podziękowanie wszystkim, któ-
rzy mieli udział w tworzeniu nowych więzi społecznych i szczególnie przyczynili się do budowania de-
mokratycznego ładu. 

W tym roku obchodzimy 20. rocznicę pierwszych po II wojnie światowej demokratycznych wy-
borów do samorządu terytorialnego, które były możliwe dzięki podjęciu przez Senat już w 1989 r. 
dzieła reformy samorządowej. Dlatego też Izba, zawsze głęboko zaangażowana w problematykę sa-
morządności, 19 XI 2009 r. podjęła uchwałę o ogłoszeniu roku 2010 Rokiem Demokracji Lokalnej. Na 
swoim 56. posiedzeniu, 27 V 2010 r., Senat podjął uchwałę upamiętniającą tę niezwykle ważną dla 
polskiej demokracji rocznicę. Podziękowano w niej wszystkim, bez udziału których sukces polskich 
samorządów byłby niemożliwy, i zadeklarowano, że Senat nadal będzie «patronował rozwojowi samo-
rządności lokalnej, wspierał służące jej inicjatywy i aktywnie współpracował ze wszystkimi, którym 
bliskie są sprawy samorządowe». 

Przywołując te uchwały Senatu, pragnę jeszcze raz zapewnić Państwa, że naszą intencją jest 
dalsze wspieranie demokracji lokalnej i rozwoju samorządności w Polsce. Dlatego 6 X 2010 r. orga-
nizujemy w Senacie wspólnie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej konferencję, podsumowującą 
20 lat aktywności polskich samorządów terytorialnych. Mam głębokie przekonanie, że wnioski z tego 
spotkania stanowić będą znakomity punkt wyjścia do senackich prac legislacyjnych, służących do-
skonaleniu funkcjonowania samorządu terytorialnego. Do udziału w konferencji wszystkich Państwa 
serdecznie zapraszam.

Jednocześnie chciałbym wyrazić radość i satysfakcję z faktu znakomitej współpracy między Senatem 
a samorządem lokalnym w Polsce, w tym zwłaszcza z samorządem m.st. Warszawy.

6 X 2010 r. w Senacie odbyła się konferencja „Szanse i wyzwania samorządu terytorialnego w Pol-
sce”, podsumowująca 20 lat aktywności samorządów terytorialnych. Spotkanie stało się okazją do wspól-
nej debaty parlamentarzystów, samorządowców, prezesów związków samorządowych i przedstawicieli 
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej (współorganizator konferencji) na temat funkcjonowania samo-
rządu terytorialnego w Polsce i przeglądu ustawodawstwa regulującego te kwestie.

Uczestnicy konferencji zwrócili się do marszałka Bogdana Borusewicza o powołanie przy Sena-
cie Forum Samorządności, które byłoby platformą łączności Izby z przedstawicielami władz samorzą-
dowych, organizacjami obywatelskimi wspierającymi rozwój samorządności, a także z ekspertami w tej 
dziedzinie. Jak stwierdzono, forum powinno stać się miejscem otwartej, nieskrępowanej, ponadpartyjnej 
debaty oraz kształtowania strategicznej wizji i kierunków rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce. 
Bezpośrednim efektem jego pracy winny być wnioski legislacyjne, dotyczące różnych sfer życia pu-
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blicznego, realizujące 2 najważniejsze cele – wzmacnianie samorządności lokalnej jako podstawowe-
go warunku rozwoju kraju i demokracji, a w szczególności wzmacnianie samorządu lokalnego i jego 
obywatelskiego charakteru; budowę społeczeństwa obywatelskiego – kapitału społecznego Polski, bez 
którego samorządność nie może istnieć.

Prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Jerzy Regulski przedstawił raport „Szanse i bariery 
samorządności”, przygotowany na podstawie badań ankietowych skierowanych do wszystkich marszał-
ków, starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz przewodniczących sejmików, rad powiatowych, 
miejskich i gminnych samorządowców. Wśród najważniejszych zagadnień utrudniających funkcjonowanie 
i rozwój polskiej samorządności J. Regulski wymienił m.in. brak określenia miejsca samorządu w struktu-
rze państwa. Wśród samorządowców panuje przekonanie, że tworzone prawo ogranicza kompetencje i moż-
liwości realizacji zadań przez władze lokalne. W opinii ankietowanych, decyzje organów nadzoru często 
ograniczają samorządność, interpretują przepisy prawne niezgodnie z jej duchem. Widać również dąże-
nie do centralizacji państwa i wzmacnianie resortowego zarządzania nim, co osłabia władze terytorialne. 
Samorządność może rozwijać się jedynie w państwie zdecentralizowanym, w którym odpowiedzialność 
za sprawy lokalne i regionalne ponoszą władze samorządowe. Z raportu wynika, że poważny problem to 
także brak stabilizacji struktur administracyjnych. Mimo iż władze samorządowe stały się trwałym ele-
mentem systemu administracyjnego państwa, pojawiły się wyraźne problemy wymagające rozstrzygnięć 
– usytuowanie powiatów i koordynacja działań na obszarach metropolitalnych. Kontrowersje wzbudzają 
także decyzje dotyczące zmian granic administracyjnych gmin i przyłączania terenów wiejskich do rozwi-
jających się miast.

Powstają także ograniczenia w sferze gospodarki i fi nansów. Przekazywanie zadań władzom sa-
morządowym bez odpowiednich środków ogranicza zaspokajanie potrzeb mieszkańców i hamuje rozwój 
kraju. Jak wskazywano, podstawowe ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 
majątkiem przez władze lokalne to: nieskoordynowanie i niejasność prawa, obawa przed odpowiedzial-
nością karną, brak uznanego prawa do ryzyka i nadmierne zadłużenie majątku gminy. Omawiając raport, 
J. Regulski wspomniał także o zagrażającemu samorządności upartyjnieniu administracji lokalnej. 

Kończąc swoje wystąpienie, podkreślił, że rozwój samorządności to warunek rozwoju kraju. Dlate-
go konieczne jest wspieranie udziału obywateli w życiu publicznym i usuwanie barier ustawowych. Zapro-
ponował także, by to właśnie Senat wziął na siebie rolę opiekuna samorządności i stał się miejscem dialogu 
społecznego na ten temat. 
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Podczas konferencji marszałek Bogdan Borusewicz, w uznaniu zasług dla budowania samorządu 
lokalnego w Polsce i popularyzacji idei samorządności, z okazji 20. rocznicy pierwszych wyborów samo-
rządowych wręczył przedstawicielom związków samorządowych senackie orły.

Na zakończenie konferencji wręczono ponadto nagrody laureatom corocznego konkursu na naj-
lepsze prace doktorskie, magisterskie i licencjackie, poświęcone rozwojowi demokracji lokalnej i samo-
rządowi terytorialnemu, organizowanego przez miesięcznik „Samorząd Terytorialny” oraz wydawnictwo 
Wolters i Kluwer.
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Wyróżnienia dla marszałka Senatu
16 I 2010 r. w Zabrzu marszałek 

Bogdan Borusewicz odebrał Diamen-
towy Laur Umiejętności i Kompeten-
cji, przyznany mu przez środowiska 
gospodarcze województwa śląskiego 
i Opolszczyzny. 

Laury, jedne z najbardziej pre-
stiżowych nagród wręczanych na Ślą-
sku, co roku przyznaje się wybitnym 
mężom stanu, nieprzeciętnym oso-
bowościom, których działalność ma 
wymiar międzynarodowy, a wartości 
płynące z ich pracy są uniwersalne, 
godne naśladowania i tworzą atmosfe-
rę szczególnego szacunku.

Jak podkreślił podczas gali 
przewodniczący kapituły laurów, 

szef Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Tadeusz Donocik: „Bogdan Borusewicz przez całe 
lata walczył o odzyskanie niepodległości i wolności, a gdy ją odzyskaliśmy, aktywnie włączył się 
w budowanie wolnej Polski”. Laudację na cześć laureata wygłosiła prof. Dorota Simonides. Odbierając 
nagrodę, marszałek podkreślił, że uhonorowanie go „śląskim wawrzynem” uważa za wielki zaszczyt. 
„To dla mnie nagroda szczególna, przede wszystkim z racji znakomitego grona laureatów, wśród któ-
rych się znalazłem. To nagroda regionalna, która ma znaczenie ogólnopolskie. To bardzo dobrze, że 
regionalna nagroda buduje, z jednej strony, prestiż Polski, z drugiej – własnego regionu” – powiedział 
marszałek. 

25 XI 2010 r. w ambasadzie Mongolii w Warszawie marszałek Bogdan Borusewicz został od-
znaczony orderem „Altan Gadas” – najwyższym państwowym odznaczeniem Mongolii dla obywateli 
państw obcych. Marszałka Senatu uhonorowano za wybitne zasługi w rozwoju stosunków między Mon-
golią i Polską. Odznaczenie to jest nadawane od 1936 r. na mocy postanowienia prezydenta Mongolii.

Senator Stanisław Gorczyca natomiast został odznaczony medalem „Przyjaźni”.

Wystawy
Wystawa „Stany Zjednoczone Ameryki w polskiej historiografi i i publicystyce 1764–1919” została 

zorganizowana z okazji 90. rocznicy nawiązania w 1919 r. stosunków dyplomatycznych między Polską 
a Stanami Zjednoczonymi Ameryki (12 I 2010 r.). Jej inicjatorem był senator Andrzej Person, a przygoto-
wała ją Biblioteka Publiczna Miasta Stołecznego Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowiec-
kiego we współpracy z Ambasadą Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce. 

Ambasador Mongolii w Polsce Otgon Dam-
biinyam wręczył odznaczenia marszałkowi 
B. Borusewiczowi i senatorowi S. Gorczycy.
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Zaprezentowano m.in. reprodukcje najważniejszych aktów związanych z historią Stanów Zjedno-
czonych i ich polskie odpowiedniki. Dużo miejsca poświęcono także losom Polaków w Stanach Zjednoczo-
nych – emigracji politycznej po powstaniu listopadowym i emigracji zarobkowej. 

Wystawa „Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie 1919–1939” (17 II 2010 r.) została przygotowana 
z inicjatywy senatora Andrzeja Persona. Otwierając ją, marszałek Bogdan Borusewicz podkreślił, że ma 
osobisty stosunek do Uniwersytetu Stefana Batorego, gdyż wychował się wśród ludzi z nim związanych. 
Przypomniał też, że po wojnie wydział lekarski tej uczelni dał początek gdańskiej akademii medycznej. 

W 2009 r. minęła 90. rocznica powołania i 70. rocznica zamknięcia Uniwersytetu Stefana Batorego 
w Wilnie. W związku z tym biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przygotowała wysta-
wę o jego historii, działalności naukowej, wykładowcach, życiu studenckim i sławnych wychowankach. 
Większość dokumentacji znajduje się w zbiorach Gabinetu Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki 
Uniwersyteckiej w Toruniu, a część pochodzi od osób prywatnych i instytucji, które udostępniły pamiątki 
z tamtego okresu. Można było obejrzeć zdjęcia i dokumenty, poznać historię poszczególnych wydziałów 
uniwersytetu. Wystawie towarzyszył album „Uniwersytet Stefana Batorego w fotografi ach 1919–1939”, 
którego autorami są Anna i Mirosław Supruniukowie.

Wystawę „30 maja 1960 w Zielonej Górze. W obronie domu katolickiego” (26 V 2010 r.) przygoto-
wano z inicjatywy senatora Stanisława Iwana. Otwierając ją, marszałek Bogdan Borusewicz podkreślił, 
że jej celem jest przypomnienie dramatycznych wydarzeń sprzed 50 lat w Zielonej Górze. Było to jedno 
z ważniejszych wystąpień w komunistycznej Polsce między Poznańskim Czerwcem 1956 a Marcem 1968. 

Dom katolicki w Zielonej Górze był prężnym ośrodkiem. Odbywała się tam nauka religii, działały 
koła teatralne, wystawiano sztuki o tematyce religijnej, rozwijała się działalność religijno-kulturalna, któ-
rej głównym organizatorem był proboszcz Kazimierz Michalski. W 1960 r. ówczesne władze postanowiły 
ograniczyć wpływ Kościoła na zielonogórskie społeczeństwo i podjęły próbę eksmisji parafi i z tego budyn-
ku. Na działania władz zielonogórzanie odpowiedzieli demonstracją, w której wzięło udział 5 tys. osób. 
Zatrzymano ponad 300 demonstrantów, 200 aresztowano. Pierwsze procesy sądowe odbyły się już 17 i 18 

Po wystawie oprowadzała jej kurator Mał-
gorzata Lewandowska.

Marszałek B. Borusewicz przed planszą 
poświęconą Wydziałowi Sztuk Pięknych 
Uniwersytetu Stefana Batorego.
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VI 1960 r. i miały charakter pokazowy. Nawet na 5 lat więzienia skazano 70 osób. Kilkunastu uczestników 
tych wydarzeń bronił mecenas Walerian Piotrowski, późniejszy senator I i II kadencji. 

Prezentowane na wystawie zdjęcia i dokumenty pochodziły z IPN, Archiwum Państwowego w Zie-
lonej Górze, kroniki parafi i św. Jadwigi w Zielonej Górze, a także z prywatnych zbiorów Elżbiety Wojcie-
szyk i Wojciecha Kurlusa.

Wystawa „Gdańsk światową stolicą bursztynu” (24 XI 2010 r.) była prezentowana z inicjatywy pre-
zydenta Gdańska Pawła Adamowicza, zorganizowały ją Związek Miast i Gmin Morskich, Biuro Prezyden-
ta ds. Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Muzeum Bursztynu w Gdańsku oraz Krajowa Izba 
Gospodarcza Bursztynu.

Marszałek Bogdan Borusewicz powiedział, że dla Gdańska bursztyn zawsze był ważny. Stanowi 
nie tylko symbol tego miasta, ale także towar eksportowy. Marszałek zauważył, że wystawa ukazuje nie 
tylko piękno bursztynu, ale i możliwości twórców – artystów i rzemieślników zajmujących się wyrobem 
pięknych przedmiotów z „bałtyckiego złota”. 

Na wystawie zaprezentowano kilkadziesiąt fotogramów, ukazujących zbiory Muzeum Bursztynu 
w Gdańsku, przedstawiających m.in. bryły bursztynu i jego odmiany barwne, inkluzje roślinne i zwie-
rzęce, poławianie bursztynu, obiekty archeologiczne i pochodzące z XIX i XX w., a także przedmioty 
sakralne. Można też było obejrzeć przedmioty użytkowe i biżuterię z kolekcji gdańskich artystów „Nasz 
bursztyn”, w tym prace znanych mistrzów współczesnej sztuki bursztynniczej: Mariusza Drapikowskiego, 
Lucjana Myrty i Bogdana Mirowskiego. 

Wystawa „Jeden dzień na Łotwie” (24 XI 2010 r.) została zorganizowana z okazji 92. rocznicy pro-
klamowania 18 XI 1918 r. niepodległości Republiki Łotewskiej. Inicjatorami byli ambasador Łotwy Einars 
Semanis i Polsko-Łotewska Grupa Parlamentarna. 

Na wystawie zostało zaprezentowanych kilkanaście zdjęć z ogromnej kolekcji kilkuset fotografi i 
powstałych podczas 2 jednodniowych sesji – w 1987 i 2007 r. Dzięki temu można było pokazać przemiany 
społeczne, jakie dokonały się w ciągu ostatnich 20 lat na Łotwie. 

Marszałek B. Borusewicz i senator S. Iwan 
z uczestnikami wydarzeń zielonogórskich: 
Tadeuszem Mączyńskim, Wiesławem Mor-
nem, Gerhardem Rajewskim i Edwardem 
Rukojciem.

Prezydent Gdańska P. Adamowicz zazna-
czył, że warto promować Polskę poprzez 
bursztyn i współczesnych polskich arty-
stów bursztynników.
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Wystawa „W kręgu przyjaciół Fryderyka Chopina” (15 XII 2010 r.), przygotowana z inicjatywy śp. 
senator Janiny Fetlińskiej, kończyła obchody Roku Chopinowskiego w Senacie. 

Zaprezentowano na niej obrazy, zdjęcia i batiki artystów biorących udział w ogólnopolskich plene-
rach malarskich, które od 5 lat organizuje Stowarzyszenie Pracy Twórczej w Ciechanowie. Podczas plene-
rowych spotkań ziemia ciechanowska często gościła artystów, którzy uwieczniali krajobrazy stanowiące 
twórczą inspirację Fryderyka Chopina.

Koncerty i pokazy
Noworoczny Recital Chopinowski w wykonaniu Krzysztofa Jabłońskiego 5 I 2010 r. poprzedził 

w Senacie inaugurację obchodów Roku Chopina, ogłoszonego przez obie Izby parlamentu w związku 
z 200. rocznicą urodzin artysty. Na koncert przybyła żona prezydenta Maria Kaczyńska. Gośćmi Sena-
tu byli także wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, senatorowie i posłowie, ambasadorowie, przedstawiciele 
świata artystycznego, m.in. kompozytor Krzysztof Penderecki i jego żona Elżbieta – prezes Stowarzyszenia 
Ludwiga van Beethovena (współorganizator koncertu wespół z Fundacją Conspero z Krakowa). 

Wicemarszałek Krystyna Bochenek, otwierając spotkanie, wyraziła nadzieję, że atmosfera wieczoru 
przeniesie się na kolejne dni nowego roku i że będzie to rok bez waśni i sporów. Koncertowi towarzyszyła 
wystawa „Chopinowi Duda-Gracz. Malarska interpretacja twórczości Fryderyka Chopina”. Recital poprzedziła 
emisja wypowiedzi artysty na temat cyklu obrazów, będących malarską interpretacją dzieł Fryderyka Chopina. 

7 IV 2010 r. w Senacie odbył się uroczysty koncert, upamiętniający 70. rocznicę zbrodni katyńskiej, 
w wykonaniu Orkiestry Sinfonietta Cracovia pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka. 

Witając gości, wśród których znalazła się żona prezydenta Maria Kaczyńska, marszałek Bogdan Boru-
sewicz podziękował im za to, że przybyli do Senatu, by razem myśleć o tragicznych wydarzeniach sprzed 70 lat. 
Koncertu wysłuchali także członkowie Prezydium Senatu i Sejmu, senatorowie, przedstawiciele Federacji Ro-
dzin Katyńskich i organizacji kombatanckich, ludzie kultury i nauki, m.in. Elżbieta Penderecka i Julia Hartwig. 

Obecny podczas otwarcia wystawy wice-
przewodniczący parlamentu Łotwy Gun-
dars Daudze podkreślił, że dążenia Ło-
tyszy do odzyskania wolności wspierała 
polska mniejszość.

Obrazy zaprezentowane na wystawie 
„W kręgu przyjaciół Fryderyka Chopi-
na” ukazywały piękno mazowieckiego 
krajobrazu. 
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W Senacie, z inicjatywy reprezentującego okręg łódzki senatora Macieja Grubskiego, 23 XI 2010 r. 
zaprezentowano fi lmy w reżyserii i według scenariusza Andrzeja B. Czuldy. „Bajki z krainy pieców” (2008) 
to historia niezwykłych bajek pisanych i ilustrowanych po kryjomu przez więźniów KL Auschwitz dla swoich 
dzieci. „Nekropolis. Łódzkie trójprzymierze cieni” (2009) przedstawia stary cmentarz w Łodzi, na którym 
pochowani są kształtujący Łódź katolicy, ewangelicy i prawosławni – fabrykanci, artyści i zwykli robotnicy. 

Varia
17 II 2010 r. w siedzibie Ministerstwa Obrony Narodowej szef resortu Bogdan Klich odznaczył 

parlamentarzystów zasiadających w Komisjach Obrony Narodowej medalami „Za Zasługi dla Obronności 
Kraju”. Spośród senatorów w uznaniu zasług, położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności 
Rzeczypospolitej Polskiej, złotym medalem odznaczony został senator Stanisław Zając, srebrnymi me-
dalami – senatorowie Stanisław Bisztyga i Maciej Grubski, a brązowymi – senatorowie Grzegorz Banaś, 
Henryk Górski, Piotr Kaleta i Andrzej Owczarek. Minister podziękował parlamentarzystom zaangażowa-
nym w prace komisji obrony, dzięki czemu zostały przygotowane „fundamenty, na których budowana jest 
profesjonalna armia”.

Goście Senatu mogli wysłuchać m.in.: Poloneza AS-
-dur op. 53, Preludium Des-dur op.28 nr 15, Etiudy 
c-moll op.10 nr 12 w wykonaniu K. Jabłońskiego.

Słuchaczom koncertu zaprezentowano „Dolorosę” 
J. Maksymiuka, fragmenty „Polskiego Requiem” 
K. Pendereckiego i symfonię Kameralną D. Szosta-
kowicza.
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26 III 2010 r. w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość pośmiertnego odznaczenia kobiet dzia-
łających w ruchu oporu podczas II wojny światowej, skazanych przez okupantów na karę śmierci przez 
ścięcie gilotyną. Najwyższe odznaczenie – Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski – 
otrzymała Władysława Macieszyna (z domu Srzednicka), senator II RP w latach 1935–1938.

Uroczystość, w której udział wzięli m.in. marszałek Bogdan Borusewicz i wicemarszałek Zbigniew 
Romaszewski, uzupełniła konferencja „Losy rodziny senator Władysławy Macieszyny na tle dziejów Pol-
ski”. Zaproszeni goście mogli także obejrzeć wystawę, na której zaprezentowano korespondencję senator 
W. Macieszyny z lat 1913–1967 oraz jej fotografi e, niedawno przekazane do Archiwum Senatu przez prof. 
Michała Wojciechowskiego.

24 VI 2010 r. na Uniwersytecie Warszawskim marszałek Bogdan Borusewicz wziął udział w uro-
czystym zakończeniu roku akademickiego 2009/2010 i jubileuszowej, 10. edycji Programu Stypendialnego 
im. Lane’a Kirklanda. 

Marszałek wręczył 51 stypendystom, m.in. z Ukrainy, Gruzji, Armenii, Kazachstanu, Mołdowy, 
Azerbejdżanu, Rosji, Kirgistanu, dyplomy ukończenia rocznych studiów w polskich szkołach wyższych. 
Składając gratulacje studentom, przypomniał rolę L. Kirklanda w dziele transformacji krajów Europy 
Środkowowschodniej. Marszałek wyraził nadzieję, że wiedza, jaką stypendyści zdobyli w trakcie studiów, 
będzie służyć budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i demokracji w ich ojczystych krajach.

Celem Programu Stypendialnego im. L. Kirklanda jest przekazywanie polskich doświadczeń w za-
kresie transformacji i integracji europejskiej przedstawicielom krajów Europy Wschodniej, a także Kau-
kazu południowego i Azji środkowej. Stypendyści studiują m.in. ekonomię, zarządzanie, administrację 
publiczną, prawo, nauki społeczne i polityczne. Program jest jednym z pierwszych przedsięwzięć Polsko-
-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

16 X 2010 r. na stadionie miejskim im. Edwarda Szymkowiaka w Bytomiu odbył się charytatywny 
mecz piłki nożnej między reprezentantami Senatu RP a przedstawicielami senatów uczelni polskich. Spo-
tkanie zakończyło się zwycięstwem senatorów 3:0.

Pamiątki po senator W. Macieszynie.

Stypendyści 10. edycji programu im. Lane'a 
Kirklanda. 
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Była to już druga edycja meczu „Senat kontra Senat”. Tegoroczne spotkanie poświęcono pamięci 
wicemarszałek Krystyny Bochenek, tragicznie zmarłej w katastrofi e lotniczej pod Smoleńskiem, inicjator-
ki tego przedsięwzięcia. 

Trenerem drużyny Senatu był senator Antoni Piechniczek, a kapitanem – senator Zbigniew Szale-
niec. Izbę reprezentowali m.in. senatorowie Małgorzata Adamczak i Andrzej Szewiński. W skład drużyny 
przedstawicieli uczelni wyższych weszli naukowcy, m.in. z Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Śląskiej, 
Uniwersytetu Warszawskiego, katowickiej i krakowskiej AWF oraz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Dochód z tej imprezy – 48 tys. zł – postanowiono przeznaczyć na 20., jubileuszową edycję Śląskiego 
Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego, wspierającego zdolnych niezamożnych studentów. Ślą-
ski Fundusz Stypendialny został założony w 2001 r. przez nieżyjącego już senatora Adama Graczyńskiego. 

22 XII 2010 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji 20. rocznicy 
przekazania insygniów prezydenta RP. Przed 20 laty Lech Wałęsa na posiedzeniu Zgromadzenia Naro-
dowego został zaprzysiężony na prezydenta. Tego samego dnia na Zamku Królewskim z rąk prezydenta 
RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego odebrał insygnia władzy prezydenckiej II RP. Były to: tłoki 
pieczętne prezydenta Rzeczypospolitej, chorągiew Rzeczypospolitej i dokumenty państwowe, w tym ory-
ginał konstytucji z 23 IV 1935 r., która stanowiła podstawę prawną kontynuowania działalności władz RP 
na uchodźstwie po wojnie.

W uroczystości uczestniczył m.in. wicemarszałek Marek Ziółkowski. W imieniu Izby oddał hołd 
R. Kaczorowskiemu i byłemu marszałkowi Senatu Andrzejowi Stelmachowskiemu. Przypomniał, że to 
z inicjatywy Senatu, w tym marszałka A. Stelmachowskiego, insygnia wróciły do Polski. Jak podkre-
ślił wicemarszałek M. Ziółkowski: „Na tę chwilę czekała niepodległościowa emigracja, skupiona wokół 
prezydenta Rzeczypospolitej na uchodźstwie i rządu londyńskiego, a także antykomunistyczna opozycja 
w kraju. Wszyscy byliśmy pełni wiary, że nadejdzie taka chwila, iż zostanie wypełniony testament pre-
zydenta Władysława Raczkiewicza. W orędziu skierowanym 29 VI 1945 r. do Polaków oświadczył on, iż 
przekaże swój urząd następcy wyłonionemu przez naród w wolnych i nieskrępowanych wyborach, skoro 
tylko można je będzie przeprowadzić. Na wypełnienie tego testamentu czekaliśmy 45 lat, niepogodzeni 
z powojenną rzeczywistością”. Na zakończenie swej wypowiedzi wicemarszałek zaapelował: „Niechaj ta 
dzisiejsza uroczystość będzie przypomnieniem drogi, jaką Polska przeszła w ciągu ostatnich 20 lat. Niech 
będzie kolejnym krokiem w budowie nie tylko wolnego, ale i zasobnego demokratycznego kraju. Niech 
będzie symbolem szacunku do tradycji i wyrazem woli jej kontynuowania”.
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Konferencje
7 VI 2010 r. w Senacie zorganizowano konferencję poświęconą 20. rocznicy ustanowienia przez 

Kongres Stanów Zjednoczonych programu pomocy „Dar demokracji” dla odrodzonego Senatu i Sejmu 
RP, przygotowaną przez kancelarie Senatu i Sejmu. Wzięli w niej udział liczni goście z Polski i ze 
świata, m.in. David Price – przewodniczący Partnerstwa Demokracji Izby Reprezentantów Stanów 
Zjednoczonych, Martin Frost – były członek Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych i twórca 
Frost-Solomon Task Force, Lee Feinstein – ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Wojciech 
Sawicki – szef Kancelarii Senatu w latach 1990–96, Ewa Polkowska i Lech Czapla – obecni szefowie 
kancelarii Senatu i Sejmu, b. parlamentarzyści z Europy Środkowej, przedstawiciele służb Kongresu 
Stanów Zjednoczonych zaangażowanych w realizację programu Frost-Solomon Task Force, uczestnicy 
szkoleń zorganizowanych i zrealizowanych przez grupę zadaniową Frost-Solomon Task Force, uczest-
nicy seminarium „Budowa i umacnianie parlamentarnych służb badawczych i analitycznych” z Afga-
nistanu, Gruzji, Haiti, Indonezji, Kenii, Kosowa, Liberii, Macedonii, Mongolii, Pakistanu i Timoru 
Wschodniego. Parlamenty tych krajów objęte są obecnie programem pomocowym Kongresu Stanów 
Zjednoczonych w ramach Partnerstwa Demokracji.

Otwierając konferencję, marszałek Bogdan Borusewicz powiedział: „Zgromadziła nas dzisiaj 
wspólna sprawa – wizja świata, w którym ludzie są wolni, państwa suwerenne, a parlamenty niezależne. 
Jednocześnie chcemy upamiętnić pomoc, przyjaźń oraz sukces, który stał się naszym wspólnym udziałem”. 
Przypomniał, że w 2009 r., w XX-lecie pierwszych wolnych wyborów na wschód od Muru Berlińskiego, 
Senat obchodził Rok Polskiej Demokracji. Podkreślił, że Polacy pamiętają, iż to Stany Zjednoczone naj-
szybciej doceniły rangę tego, co się stało w Polsce 4 VI 1989 r. Przypomniał też, że 3 X 1989 r. amerykań-
ski Kongres podjął rezolucję w sprawie programu „Dar demokracji” dla odrodzonego Senatu i Sejmu RP. 
Pomoc ta była bardzo potrzebna, bo – jak stwierdził marszałek – obie izby polskiego parlamentu oprócz 
500-letniej tradycji parlamentaryzmu nie miały nic. Marszałek podkreślił, że amerykańska pomoc dla mar-
szałków Andrzeja Stelmachowskiego, Mikołaja Kozakiewicza, Augusta Chełkowskiego i Wiesława Chrza-
nowskiego była „darem z nieba”, dzięki któremu udało się zapewnić senatorom i posłom właściwe warunki 
do pracy i podstawowy standard obsługi. 

Jak powiedział marszałek, na pomoc, którą otrzymała kiedyś Polska, dziś może liczyć każda odradza-
jąca się lub wyłaniająca demokracja parlamentarna dzięki „orkiestrze parlamentarnej pomocy Martina Frosta 
i Davida Price’a”. Dziękując za pomoc, marszałek stwierdził, że inwestycja w program „Dar demokracji” 
zwróciła się wielokrotnie. Dzięki niemu dzisiaj polski parlament angażuje się w pomoc nowym demokracjom. 

David Price przypomniał historię powstania grupy zadaniowej Frost-Solomon Task Force. 26 X 1989 r. 
Kongres Stanów Zjednoczonych zatwierdził program „Dar Demokracji” dla polskiego parlamentu. Wspar-
cie polegało na dostarczeniu sprzętu (komputery, drukarki, kserokopiarki, skanery), oprogramowania, 
na organizacji szkoleń i wizyt studyjnych. Wartość programu wyniosła ponad 4 mln dolarów. W latach 
1990–1995 pomocą zostały objęte także nowe parlamenty Albanii, Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, 
Rumunii, Słowacji i Węgier. 

W opinii ambasadora L. Feinsteina, wydarzenia w Polsce w 1989 r. odegrały główną rolę w budowie 
bardziej demokratycznego świata. Przypomniał też słowa marszałka B. Borusewicza, że wolność trzeba 
kultywować i to trudna praca.
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Konferencja była też poświęcona wnioskom z realizacji programu pomocy dla parlamentów państw 
Europy Środkowej i Wschodniej. Przedstawiciele 10 państw objętych programem Frost-Solomon Task For-
ce mówili o swoich doświadczeniach związanych z jego realizacją. Dyskutowano także na temat roli par-
lamentarnych służb informacyjnych i możliwości wykorzystania dotychczasowych doświadczeń programu 
dla ich rozwoju w państwach budujących parlamentarną demokrację. 

30 IX–1 X 2010 r. na konferencji w Senacie spotkali się przedstawiciele bibliotek i biur badawczych 
parlamentów Grupy Wyszehradzkiej. Ustalono wówczas zasady współpracy i wymiany informacji w zakre-
sie analiz parlamentarnych, w szczególności wzajemnej dostępności opracowań powstających w biurach ba-
dawczych parlamentów krajów Grupy Wyszehradzkiej w języku angielskim. Podczas konferencji odbyła się 
również debata nad portalem biblioteki cyfrowej krajów V4+ (Grupa Wyszehradzka oraz Austria i Słowenia). 

W 2009 r. została podpisana deklaracja o współpracy bibliotek i biur badawczych parlamentów krajów 
Grupy Wyszehradzkiej. Jej cele to wzbogacenie zakresu działania i podniesienie standardów służb informa-
cyjnych oraz analitycznych parlamentów, danie wyrazu osiągnięciom w rozwiązywaniu problemów wspól-
nych dla regionu.

Popularyzacja wiedzy o Senacie
Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2010 r. popularyzacją wiedzy o Senacie zajmował się Dział 

Edukacji Obywatelskiej Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Senatu. Podejmowano różnego rodzaju 
działania edukacyjne, przygotowywano wystawy tematyczne oraz wydawnictwa popularyzatorskie i in-
formacyjne. Organizowano dni otwarte i grupowe zwiedzanie Senatu.

W omawianym okresie budynek Izby odwiedziło 40 tys. 400 osób, w tym 11 tys. w czasie dnia 
otwartego, 3 V 2010 r., a 7500 osób podczas akcji „Noc muzeów” (15–16 V 2010 r.). Zwiedzający mogli 
wysłuchać 58 wykładów o procesie legislacyjnym, a 50 na temat praw i obowiązków parlamentarzystów. 

Podczas spotkania w Senacie RP Amerykanie i Polacy 
związani z programem Frost-Solomon Task Force otrzy-
mali pamiątkowe medale. 
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Przeprowadzono 7 symulacji obrad senatu staropolskiego, podczas których uczniowie szkół pod-
stawowych zapoznali się z historią i procedurami obrad Senatu. Dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych 
zorganizowano 6 seminariów „Dzień w parlamencie”, prezentujących proces powstawania ustawy, ordyna-
cję wyborczą do Sejmu i Senatu oraz prawa i obowiązki parlamentarzystów.

Na przełomie 2009 i 2010 r., pod patronatem marszałka Senatu i kuratorów oświaty, po raz 16. 
zorganizowano konkurs wiedzy o parlamencie i ludziach tworzących jego dzieje. Wzięło w nim udział 
1239 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województw dolnośląskiego i zachodniopo-
morskiego,

W 2010 r. przygotowano i przeprowadzono pierwszy etap 17. edycji konkursu, do którego przystą-
piło 1255 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województw lubuskiego i mazowieckiego.

Na przełomie 2009 i 2010 r., w związku z ogłoszeniem przez Senat Roku Demokracji Lokalnej, 
przeprowadzono projekt edukacyjny „Społeczeństwo demokratyczne”. Jego celem jest propagowanie dzia-
łań młodzieży na rzecz budowy aktywnego społeczeństwa obywatelskiego. Udział w projekcie wzięła mło-
dzież ze szkół województwa wielkopolskiego. W ramach tego działania opracowano prezentacje multime-
dialne na temat udziału obywateli w tworzeniu prawa i historii samorządu terytorialnego w Polsce, a także 
przygotowano i wydano prezentację multimedialną „Proces legislacyjny”.

Kancelaria Senatu była także współorganizatorem VIII i IX edycji konkursu wiedzy o Senacie, 
z inicjatywy Szkoły Podstawowej nr 3 im. Senatu RP w Braniewie corocznie przeprowadzanego wśród 
dzieci szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego.

W 2010 r. w sali noszącej imię marszałka Senatu I kadencji Andrzeja Stelmachowskiego zorganizo-
wano stałą wystawę poświęconą jej patronowi. Wśród eksponatów, udostępnionych przez rodzinę Stelma-
chowskich, znalazły się m.in. fotografi e ukazujące działalność publiczną marszałka, a od grudnia 2010 r. 
można też zobaczyć Order Orła Białego.

31 III 2010 r. w Senacie wrę-
czono nagrody laureatom tegorocz-
nej edycji konkursu wiedzy o par-
lamencie i ludziach tworzących 
jego dzieje, organizowanego przez 
Kancelarię Senatu i wojewódzkie 
kuratoria oświaty. W uroczystości 
wzięli udział m.in. parlamentarzy-
ści z województw zachodniopomor-
skiego i dolnośląskiego, senatorowie: 
Grażyna Sztark, Piotr Zientarski, Jan 
Olech, Jarosław Duda, Stanisław Jur-
cewicz, Jacek Swakoń oraz posłowie 
Magdalena Kochan i Sławomir Pre-
iss, a także wojewoda zachodniopo-
morski Marcin Zydorowicz.

Konkurs, organizowany od 16 
lat, służy popularyzacji wiedzy o Senacie i procesie stanowienia prawa. Co roku obejmuje 2 inne woje-
wództwa. W tegorocznej edycji wzięła udział młodzież z województw zachodniopomorskiego i dolnoślą-

skiego. Nagrody przyznawane są w 2 
kategoriach – młodzieży szkół gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych.

30 IV 2010 r. Senat odwiedzi-
ła 50-osobowa grupa dzieci – sierot 
po górnikach, podopiecznych Funda-
cji Rodzin Górniczych. Do złożenia 
wizyty zaprosiła je kilka miesięcy 
wcześniej wicemarszałek Krysty-
na Bochenek, która zginęła w kata-
strofi e lotniczej pod Smoleńskiem. 
Z dziećmi spotkali się przewodniczą-
cy Komisji Spraw Emigracji i Łącz-
ności z Polakami za Granicą senator 
Andrzej Person i posłanka Danuta 
Pietraszewska. 
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Wicemarszałek Krystyna Bochenek wraz z posłankami Mirosławą Nykiel i Danutą Pietraszewską 
zabiegały u prezesa Rady Ministrów o przyznanie rent specjalnych kilkudziesięciu wdowom, będącym 
pod opieką Fundacji Rodzin Górniczych. Starania te zakończyły się sukcesem i w grudniu 2009 r. premier 
Donald Tusk przyznał im to świadczenie.

3 V 2010 r., w dniu święta narodowego Konstytucji 3 maja, Senat i Sejm tradycyjnie otworzyły swoje 
podwoje dla obywateli. Szacuje się, że parlament odwiedziło ponad 11 tys. osób. Goście mogli obejrzeć sale 
plenarne obu izb, gabinety marszałków Sejmu i Senatu, a także Salę Kolumnową, gdzie odbywają się m.in. 
posiedzenia sejmowych komisji śledczych. 

Z okazji przypadającego tego dnia święta narodowego w Senacie można było zobaczyć pierwodruk 
Konstytucji 3 maja, udostępniony przez Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie.

Przewodnicy opowiadali o historii i teraźniejszości polskiego parlamentu, przybliżali historię bu-
dynków parlamentarnych. 

Kancelarie Sejmu i Senatu przygotowały także materiały informacyjne i edukacyjne zarówno dla 
dorosłych, jak i dla dzieci.

15 V 2010 r. Senat po raz pierwszy wziął udział w międzynarodowej akcji Noc Muzeów. Jego gmach 
był otwarty dla zwiedzających od 19.00 do 3.00. 

Tłumy zwiedzających mogły zobaczyć salę posiedzeń Izby i kuluary, a także tablicę upamiętniającą 
150 senatorów II RP zmarłych i zamordowanych podczas II wojny światowej. W sali im. Augusta Chełkow-
skiego (senator I–IV kadencji, marszałek Senatu II kadencji) prezentowano archiwalne zdjęcia, ilustrujące 
już ponaddwudziestoletnią działalność Izby wyższej polskiego parlamentu. Największym zainteresowa-
niem cieszyła się sala posiedzeń Senatu. 

19 VI 2010 r. w Pałacu Staszica w Warszawie odbył się piknik archiwalny, podczas którego swoje zaso-
by zaprezentowało Archiwum Senatu. Imprezę zorganizowano z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów, 
obchodzonego od 2007 r.
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Archiwum Senatu zaprezentowało ulotki i plakaty wyborcze, a także fotografi e przedstawiające 
pierwsze obrady Senatu odrodzonego po wyborach 4 VI 1989 r., budowę obecnej sali posiedzeń Izby oraz 
dokumenty z I kadencji. Można było zobaczyć zdjęcia przypominające ważne wizyty zagraniczne senato-
rów i gości ze świata w Senacie – Dalajlamy, cesarza Japonii czy sekretarza generalnego ONZ. 

Zaprezentowano również pamiątki po senatorach II RP – medale, legitymacje. Archiwum pokazało 
także miniaturę laski marszałkowskiej wraz z aktem jej przekazania marszałkowi Senatu, rocznicowe me-
dale i znaczki senatorskie kolejnych kadencji.
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Varia
5 X 2010 r. Wojciech Sawicki, były szef Kancelarii Senatu, został wybrany na sekretarza gene-

ralnego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Jest nie tylko pierwszym Polakiem, ale i pierw-
szym przedstawicielem Europy Środkowo-wschodniej obejmującym ten urząd. Sekretarz generalny 
ZPRE to jedna z 3 – oprócz sekretarza generalnego RE i jego zastępcy – najwyższych funkcji w Ra-
dzie Europy. Głównym zadaniem sekretarza zajmującego ten urząd jest organizacja prac Zgromadze-
nia i koordynacja prac komisji. Jego nowa funkcja przypomina stanowiska szefa Kancelarii Sejmu 
i Kancelarii Senatu w Polsce.

Wydawnictwa
Kancelaria Senatu jest wydawcą wielu publikacji, przybliżających odbiorcom m.in. umiejscowienie 

Izby w systemie konstytucyjnym, jej prace, przebieg procesu legislacyjnego. 
W Internecie, pod adresem: www.senat.gov.pl, ukazują się noty dotyczące historii i działalności 

Senatu. Można tam znaleźć informacje o senatorach bieżącej i poprzednich kadencji, a także te dotyczące: 
historii Senatu, konstytucji, marszałków Senatu II i III RP, budynków parlamentu, sali obrad Senatu, laski 
marszałkowskiej, diariusze i sprawozdania z obrad Izby. Tam też można przeczytać o Senacie w syste-
mie konstytucyjnym, funkcjonowaniu organów Senatu, komisjach senackich. Dowiedzieć się, jak powstaje 
ustawa, jak wybiera się senatorów, poznać ich obowiązki i prawa. Prezentowany jest udział Senatu w życiu 
Polaków za granicą. Można także prześledzić małą statystykę kolejnych kadencji i wybrane dane o pracy 
Izby, inicjatywy ustawodawcze Senatu poszczególnych kadencji, terminy rozpoczęcia i zakończenia ka-
dencji Sejmu i Senatu od 1989 r. 

W druku natomiast corocznie ukazują się „Wybrane dane o pracy Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej” – publikacja zawierająca dane statystyczne i opisowe, dotyczące pracy Izby i jej organów, przede 
wszystkim zestawienia liczbowe. Opinie i ekspertyzy dotyczące bieżącej pracy legislacyjnej, zamawiane 
u ekspertów zewnętrznych, ukazują się w serii wydawniczej „Opinie i ekspertyzy”.

Ponadto przygotowywane są: materiały z konferencji organizowanych w Senacie, publikacje 
edukacyjne, broszury, foldery, ulotki w języku polskim i wersjach obcojęzycznych. Wydaje się także 
materiały do kancelaryjnego użytku wewnętrznego: informacje o przebiegu posiedzeń Sejmu, o no-
wych projektach ustaw, pracach rządu, rozprawach przed Trybunałem Konstytucyjnym, opracowania 
tematyczne, wybory artykułów, materiały, pakiety informacyjne, bibliografi e – nieregularnie wyda-
wane zeszyty, zawierające informacje zebrane przy okazji konferencji senackich i na indywidualne 
zlecenia senatorów.

W 2010 r. zostały ukończone prace nad nowym wydawnictwem popularyzującym Senat, przezna-
czonym dla szerokiego kręgu odbiorców. W 5 broszurach umieszczono m.in. informacje na temat historii 
Izby, procesu legislacyjnego, współpracy międzynarodowej, dane statystyczne. 

W 2010 r. podjęto również prace nad projektem „Archiwum mówionej historii Senatu”. Rozpoczęto 
także gromadzenie materiałów ikonografi cznych i biografi cznych do książki „Senatorowie II RP”, ukazu-
jącej losy przedwojennych senatorów po 1945 r., której wydanie planowane jest na 2012 r. 
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