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Z POSIEDZEŃ  
SENATU

Rozpatrzone ustawy

45. posiedzenie Senatu 
(12–15 i 18–22 lipca 2017 r.)

Celem ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz 
ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach 
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–
1990 oraz treści tych dokumentów  jest  zwięk-
szenie przejrzystości  działania polskich  związków 
sportowych.  Wprowadzono  kolejne  ograniczenia 
dotyczące  członków  zarządu  polskiego  związku 
sportowego. Nie  będzie można  łączyć  tej  funkcji 
m.in.  z  pracą  na  rzecz  ministerstwa  zapewniają-
cego  obsługę  ministra  właściwego  ds.  kultury  fi-
zycznej  czy  z  funkcją  trenera  kadry  narodowej. 
Członkiem  zarządu  nie  będą  mogli  być  też  byli 
funkcjonariusze organów bezpieczeństwa państwa 
PRL  i osoby karane za doping w sporcie dyskwa-
lifikacją  trwającą dłużej niż 24 miesiące. Zgodnie 
z  nowymi  przepisami  członek  zarządu  polskiego 
związku sportowego nie będzie mógł mieć żadnych 
akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego 
prowadzących  działalność  gospodarczą  związaną 

z realizacją przez związek jego zadań statutowych 
(dotychczas to 10% akcji). 
Nowela do definicji ustawowej sportu dodała ak-

tywność  intelektualną, mającą  na  celu  osiągnięcie 
wyniku  sportowego.  W  ten  sposób  do  dyscyplin 
sportowych  zostaną  zaliczone:  szachy,  warcaby, 
brydż  sportowy  i  sporty  elektroniczne  (e-sporty). 
Doprecyzowano  ponadto  przepisy  dotyczące  sty-
pendiów sportowych, nagród za wybitne osiągnięcia 
sportowe i świadczeń olimpijskich, a także klubów 
sportowych wchodzących w skład  ligi zawodowej. 
Minister  ds.  kultury  fizycznej  będzie  mógł  przy-
znawać stypendia sportowe w szczególnie uzasad-
nionych wypadkach,  np.  gdy  osiągnięcie wyników 
sportowych  uniemożliwia  kontuzja.  Świadczenia 
olimpijskiego nie będzie mógł otrzymać sportowiec 
ukarany za doping w sporcie więcej niż 2 razy, bez 
względu  na  wymiar  tej  kary.  W  lidze  zawodowej 
będą  mogły  uczestniczyć  także  kluby  sportowe 
działające jako spółki z ograniczoną odpowiedzial-
nością.
Izba  wprowadziła  8  poprawek  do  ustawy.  Zde-

cydowała  m.in.,  że  członkiem  zarządu  polskiego 
związku sportowego nie będą mogli zostać również 
prokurenci  lub pełnomocnicy podmiotu  świadczą-
cego na  rzecz związku usługi, dostawy  lub  roboty 
budowlane.  Postanowiła  ponadto,  że  świadczenie 
pieniężne ze środków budżetu państwa nie będzie 
przysługiwało osobie, która była karana dyscyplinar-
nie więcej niż raz za doping w sporcie.

Ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach 
popierania budownictwa mieszkaniowego oraz 
niektórych innych ustaw, przyjęta przez Senat bez 

Minister sportu i turystyki Witold Bańka.
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poprawek, ma na celu likwidację, sygnalizowanych 
przez  inwestorów,  barier  w  ubieganiu  się  o  finan-
sowanie  zwrotne  w  ramach  rządowego  programu 
popierania budownictwa czynszowego (m.in. finan-
sowanie  wyłącznie  lokali  na  wynajem  bez  możli-
wości  finansowania  spółdzielczego  lokatorskiego 
prawa  do  lokalu  mieszkalnego,  bezwzględny  wa-
runek przeznaczenia minimum 50% lokali dla osób 
wychowujących co najmniej 1 własne lub przyspo-
sobione dziecko), a także problemów pojawiających 
się  podczas  eksploatacji  lokali  mieszkalnych  wy-
budowanych w ramach tego programu (m.in. obni-
żone  limity dochodowe najemców w zasobach na 
wynajem, zaostrzone zasady podnoszenia czynszu 
osobom o dochodach przekraczających nawet nie-
znacznie limity określone ustawą). 
Ustawa  podwyższa  limit  dochodów uprawniają-

cy do najmu lokalu mieszkalnego o umiarkowanym 
czynszu,  gdy  z  budową  lokalu  było  związane  za-
warcie  umowy  partycypacji  przewidującej  udział 
w  kosztach  na  poziomie  nie  mniejszym  niż  10%. 
Wprowadzono  bardziej  elastyczne  zasady  w  wy-
padku  przekraczania  przez  najemcę  określonych 
w ustawie progów dochodowych. Nie będzie obo-
wiązku automatycznego podwyższania stawki czyn-
szu przy niewielkiej nawet nadwyżce uzyskiwanych 
dochodów  w  ramach  gospodarstwa  domowego. 
Podwyższono  też  maksymalną  kwotę  partycypacji 
najemcy w kosztach budowy z 25 do 30%. Zrezy-
gnowano z warunku wynajęcia 50% lokali dla osób 
wychowujących  co  najmniej  1  dziecko. Nowością 
jest  również  20-procentowe  dofinansowanie  inwe-
stycji samorządowych. 

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych 
ustaw  zwiększa  kompetencje  generalnego  konser-
watora  zabytków w  zakresie  kształtowania  obsady 
personalnej  terenowych  organów  ochrony  zabyt-
ków. Rozszerza zakres środków nadzoru i koordyna-
cji  przysługujących naczelnemu organowi ochrony 
zabytków w stosunku do organów, dla których pełni 

funkcję nadrzędną, co ma służyć poprawie efektyw-
ności  działania  wojewódzkich  służb  konserwator-
skich. 
W ustawie  przewidziano  też  udzielenie  tymcza-

sowej ochrony tym zabytkom nieruchomym, wobec 
których wszczęto postępowanie o wpis do  rejestru 
zabytków.  Od  dnia  wszczęcia  postępowania  do 
dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się osta-
teczna,  przy  zabytku  zabronione  będą  prace  kon-
serwatorskie  i  restauratorskie  oraz  inne  działania, 
które mogłyby prowadzić do naruszenia lub zmiany 
wyglądu zabytku. Zakaz nie będzie dotyczył zabyt-
ku wpisanego do rejestru, inwentarza muzeum albo 
wchodzącego w  skład  narodowego  zasobu  biblio-
tecznego.
Nowelizacja,  którą  Senat  poparł  bez  poprawek, 

powołała  Narodowy  Fundusz  Ochrony  Zabytków. 
Jego  środki będą przeznaczane na dofinansowanie 
koniecznych  prac  konserwatorskich  lub  restaura-
torskich  przy  zabytku wpisanym  na  Listę  Skarbów 
Dziedzictwa,  prac  konserwatorskich,  restaurator-
skich  lub  robót  budowlanych  przy  zabytku wpisa-
nym do rejestru. 
Cel ustawy o zmianie ustawy o zasadach finan-

sowania nauki oraz niektórych innych ustaw to 
wyłączenie  stosowania  części  przepisów  kodeksu 

Senatorowie sprawozdawcy Jan Maria Jackowski i Andrzej Ko-
biak.

Senator sprawozdawca Wiesław Dobkowski.

Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Magdalena Ga-
win (z prawej).
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postępowania administracyjnego w postępowaniach 
w  sprawie  przyznania  kategorii  naukowej  jednost-
kom naukowym i uczelniom oraz w prowadzonych 
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Naro-
dowe  Centrum  Nauki  postępowaniach  w  sprawie 
przyznania  środków  finansowych.  Rozwiązanie  to 
ma  przyczynić  się  do  usprawnienia  procesu  przy-
znawania kategorii naukowej i środków na projekty 
finansowane przez obydwa centra.
Izba przyjęła nowelę z 5 poprawkami, które m.in. 

uwzględniają, że pomocą publiczną lub pomocą de 
minimis może być umorzenie,  odroczenie  terminu 
płatności albo  rozłożenie na  raty należności  finan-
sowej,  a  nie  sama  należność  finansowa.  Izba  po-
stanowiła też dodać brakujący przepis przejściowy, 
określający wpływ zmiany przepisów, dotyczących 
treści umowy o wykonanie i finansowanie projektu 
oraz umowy o realizację i finansowanie projektu ba-
dawczego, na umowy zawarte przed dniem wejścia 
w życie ustawy. 

Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych 
z systemami wsparcia rodzin  realizuje  rekomen-
dacje  zawarte  w  „Przeglądzie  systemów  wsparcia 
rodzin”,  przyjętym  przez  Radę Ministrów  4  kwiet-
nia 2017 r. Zrezygnowano m.in. z planowanego od 
1 listopada 2017 r. wzrostu kryteriów dochodowych 
uprawniających  do  świadczeń  rodzinnych  i  wzro-
stu wysokości tych świadczeń. W noweli, przyjętej 
przez Izbę bez poprawek, zdecydowano, że z tytułu 
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlo-
pu wychowawczego będzie przysługiwał 1 dodatek 
do zasiłku rodzinnego niezależnie od liczby dzieci, 
z  tytułu opieki nad którymi został udzielony urlop 
wychowawczy. Nie będzie  też możliwa kumulacja 
kilku rodzajów świadczeń z budżetu państwa, któ-
re  są związane z brakiem aktywności zawodowej, 
spowodowanej  opieką  nad  dzieckiem  lub  innym 
członkiem  rodziny.  Do  katalogu  dochodów  nie-
podlegających  opodatkowaniu  podatkiem  docho-
dowym  od  osób  fizycznych,  składających  się  na 
dochód, na podstawie którego ustalane  jest prawo 
do świadczeń rodzinnych, dodano stypendia finan-
sowane ze środków Unii Europejskiej, przyznawane 

osobom bezrobotnym. Zmiany w ustawie o opiece 
nad dziećmi w wieku do lat 3 mają ułatwić zakłada-
nie i prowadzenie żłobków i klubów dziecięcych. 
Izba wprowadziła  do ustawy o zmianie ustawy 

o ochronie roszczeń pracowniczych w razie nie-
wypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosz-
tach sądowych w sprawach cywilnych 1 poprawkę, 
zapewniającą spójność z terminologią kodeksu kar-
nego odnoszącego się do odpowiedzialności karnej 
za  składanie  fałszywych  oświadczeń.  Nowelizacja 
przewiduje rozszerzenie ochrony roszczeń pracow-
ników,  którzy  z  powodu  niewypłacalności  praco-
dawcy zostali pozbawieni pracy i świadczeń z tego 
tytułu,  a  także  przyspieszenie  udzielania  pomocy 
finansowej  pracownikom  w  razie  faktycznego  za-
przestania działalności przez pracodawcę. Ochroną 
roszczeń  pracowniczych  zostaną  objęte  również 
osoby  zatrudnione  u  pracodawcy, m.in. małżonek 
pracodawcy,  dzieci  własne,  dzieci  drugiego  mał-
żonka,  dzieci  przysposobione,  rodzice,  macocha, 
ojczym,  rodzeństwo,  wnuki,  dziadkowie.  Katalog 
świadczeń,  które  przysługują  pracownikom  w  ra-
zie  niewypłacalności  pracodawcy,  obejmie  także 
świadczenie  z  tytułu  ekwiwalentu  za  niewykorzy-
stany  urlop wypoczynkowy  za  rok  poprzedzający 
rok, w którym ustał  stosunek pracy,  a  także wów-
czas, gdy stosunek pracy ustał nie dłużej niż 4 mie-
siące po dacie wystąpienia niewypłacalności praco-
dawcy. Wydłużono ponadto z 9 do 12 miesięcy tzw. 
okresy referencyjne między rozwiązaniem stosunku 
pracy a datą niewypłacalności pracodawcy, upraw-
niające do uzyskania  świadczeń z Funduszu Gwa-
rantowanych Świadczeń Pracowniczych. Noweliza-
cja ma też uporządkować i usprawnić tryb wypłaty 
świadczeń przez wojewódzkie urzędy pracy. 

Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania 
cywilnego  dostosowuje obowiązujące przypisy do 
wyroków  Trybunału  Konstytucyjnego  z  14  lutego 
2012 r. (sygn. akt P 17/10), 27 czerwca 2013 r. (sygn. 
akt K 36/12)  i 5  lutego 2015  r.  (sygn. akt K 60/13). 
Nowela  wprowadza  ograniczenia  podmiotów ma-
jących  status  członków  spółdzielni  do  osób,  które 

Senator sprawozdawca Jan Rulewski. Senator sprawozdawca Grzegorz Peczkis.
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ubiegają się o ustanowienie spółdzielczego lokator-
skiego prawa do lokalu lub odrębnej własności loka-
lu, a także określa okoliczności ustania członkostwa. 
Nowe przepisy mają również usprawnić działalność 
spółdzielni.  Zgodnie  z  nimi  członkowie  spółdziel-
ni  będą  mogli  uczestniczyć  w  obradach  walnego 
zgromadzenia  poprzez  pełnomocnika.  Zmieniono 
też sposób liczenia głosów podczas obrad walnego 
zgromadzenia.
Izba wprowadziła  do  noweli  34  poprawki.  Zde-

cydowała,  że  członkostwo w  spółdzielni  powinno 
powstawać  z  mocy  prawa,  a  tym  samym  zbędny 
jest  obowiązek  składania  deklaracji  członkowskiej 
i  wnoszenia  wpisowego.  Wprowadziła  również 
zasadę,  że w wypadku  nabycia  budynku  od  innej 
spółdzielni  osoby,  którym  przysługuje  spółdziel-
cze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego albo 
roszczenie  o  ustanowienie  takiego  prawa,  stają  się 
z mocy prawa członkami nowej  spółdzielni.  Senat 
zaproponował też inne zasady rozliczania funduszu 
remontowego z właścicielami lokali, którzy przesta-
ją  być  członkami  spółdzielni.  Będą  oni współwła-
ścicielami  środków  zgromadzonych  na  funduszu 
remontowym  w  wysokości  odpowiadającej  udzia-
łowi  we  współwłasności  nieruchomości  wspólnej 
według  stanu  na  dzień  ustania  członkostwa.  Izba 
uznała,  że w wypadku mieszkań zakładowych na-
bytych  przez  spółdzielnię  nieodpłatnie  wkład  bu-
dowlany, jaki powinien wpłacić najemca, który chce 
przeniesienia na niego własności lokalu, nie będzie 
przekraczał 5% aktualnej wartości rynkowej prawa 
odrębnej własności lokalu. Senat opowiedział się też 
za  modyfikacją  zasad  wygaśnięcia  spółdzielczego 
lokatorskiego prawa do lokalu   – następowałoby na 
skutek orzeczenia sądu. Z kolei osoba, której przy-
sługiwało spółdzielcze  lokatorskie prawo do lokalu 
mieszkalnego, a utraciła je z powodu nieuiszczania 
opłat związanych z eksploatacją, mogłaby wystąpić 
o  ponowne  ustanowienie  tego  prawa,  jeżeli  spłaci 
spółdzielni  całe  zadłużenie wraz  z  odsetkami.  Se-
natorowie  byli  przeciwni  przyjętemu  w  ustawie 
rozwiązaniu, zgodnie z którym w umowie o ustano-
wienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do loka-
lu mieszkalnego spółdzielnia może określić  termin, 
po  upływie  którego  będzie  możliwe  przeniesienie 
własności lokalu i dopiero wówczas członek będzie 
mógł wystąpić z żądaniem zawarcia umowy prze-
niesienia własności lokalu. Doprecyzowano ponad-
to, że pełnomocnik członka spółdzielni na walnym 
zgromadzeniu  nie może  reprezentować więcej  niż 
1  członka  spółdzielni.  Pełnomocnictwo  powinno 
zostać udzielone na piśmie, a dołączona do proto-
kołu  walnego  zgromadzenia  lista  pełnomocnictw 
powinna być odczytana.  Izba zaproponowała, aby 
wszystkie przepisy ustawy weszły w życie w jednym 
terminie.
Nową formę zapłaty za mandat – przy użyciu kar-

ty płatniczej – wprowadza ustawa o zmianie ustawy 

– Kodeks postępowania w sprawach o wykrocze-
nia,  przyjęta  przez  Senat  bez  poprawek.  Dotych-
czas można było zapłacić  za mandat  gotówką  lub 
przelewem na wskazany  rachunek bankowy. Kosz-
ty  opłat  bankowych poniesie przyjmujący mandat. 
Z tej formy płatności będzie można skorzystać, jeśli 
policjant będzie miał urządzenie do autoryzacji roz-
liczeń bezgotówkowych. Policja zostanie bezpłatnie 
wyposażona w terminale płatnicze na podstawie po-
rozumienia zawartego pomiędzy ministrem rozwoju 
i finansów a Krajową Izbą Rozliczeniową.
31 lipca 2017 r. prezydent Andrzej Duda odmó-

wił podpisania ustawy o zmianie ustawy o Krajowej 

Senator sprawozdawca Rafał Ambrozik.

Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw 
i przekazał ją Sejmowi do ponownego rozpatrzenia. 
W ocenie prezydenta nowa zasada wyboru sędziów 
do KRS przez Sejm wymaga wprowadzenia wymo-
gu większości 3/5 głosów, co będzie „wyrazem kon-
sensusu różnych ugrupowań zasiadających w parla-
mencie”. Prezydent wskazał  też na brak określenia 
w  ustawie  kryteriów,  jakimi  powinno  się  kierować 
prezydium Sejmu lub grupa posłów, dokonując osta-
tecznego wyboru kandydatów sędziów na członków 
KRS do przedstawienia ich Sejmowi. 
Nowela przewiduje powstanie w KRS 2 izb oraz 

wygaszenie po 30 dniach od jej wejścia w życie ka-
dencji  dotychczasowych  członków  rady,  zarówno 
15 sędziów, jak i 6 parlamentarzystów. Nowi człon-
kowie rady – sędziowie byliby wybierani na wspólną 
4-letnią  kadencję.  Kandydatów  sędziów  na  człon-
ków KRS marszałkowi Sejmu zgłaszaliby prezydium 
Sejmu lub grupa co najmniej 50 posłów. Mogliby oni 
wskazywać kandydatów wyłącznie spośród sędziów 
zarekomendowanych przez środowiska prawnicze – 
stowarzyszenia sędziów lub prokuratorów, grupy co 
najmniej  25  sędziów  lub  prokuratorów,  Naczelną 
Radę Adwokacką, Krajową Radę Radców Prawnych 
oraz Krajową Radę Notarialną. W skład Pierwszego 
Zgromadzenia KRS weszliby: pierwszy prezes Sądu 
Najwyższego, prezes Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego, minister sprawiedliwości, osoba powołana 
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przez prezydenta, 4 posłów  i 2  senatorów. Drugie 
Zgromadzenie KRS utworzyłoby 15 sędziów wszyst-
kich  szczebli, wybieranych przez  Sejm. Kandydata 
na  sędziego  musiałoby  poprzeć  2/3  składu  całej 
rady. 
Senat odrzucił wniosek o odrzucenie ustawy i po-

parł ją bez poprawek.
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju są-

dów powszechnych oraz niektórych innych zmie-
nia  zasady powoływania  i  odwoływania prezesów 
sądów,  zwiększa  uprawnienia  ministra  sprawiedli-
wości w  tym zakresie,  a  także wprowadza  losowe 
przydzielanie spraw sędziom. Nowelizacja odstępu-
je  od modelu  powoływania  prezesów  sądów ape-
lacyjnych  i  okręgowych  przez ministra  sprawiedli-
wości  po  uzyskaniu  opinii  zgromadzeń  ogólnych 
sądów. W celu wzmocnienia nadzoru zewnętrznego 
sprawowanego  przez  ministra  nastąpi  odstąpienie 
od  dotychczasowej  zasady  powoływania  prezesa 
sądu rejonowego przez prezesa sądu apelacyjnego 
z zastosowaniem procedury opiniowania kandyda-
ta na rzecz powołania go przez ministra. W proce-
durze  odwoływania  prezesów  opinia  KRS  będzie 
wiążąca. Musi zostać podjęta kwalifikowaną więk-
szością 2/3 głosów. Dotychczas prezesi sądów ape-
lacyjnych  i okręgowych mogli być odwołani przez 
ministra jedynie w wypadku rażącego niewywiązy-
wania się z obowiązków służbowych lub gdy dalsze 
pełnienie przez nich tej funkcji nie da się pogodzić 
z dobrem wymiaru sprawiedliwości. Nowela umoż-
liwia odwołanie  również w sytuacji  „uporczywego 
niewywiązywania  się  z  obowiązków  służbowych” 
i szczególnie niskiej efektywności działań w zakresie 
sprawowanego nadzoru administracyjnego lub orga-
nizacji  pracy w  sądzie  lub  sądach  niższych.  Prze-
pis  przejściowy  nowelizacji  przewiduje,  że  prezesi 
i wiceprezesi sądów „mogą zostać odwołani przez 
ministra  sprawiedliwości,  w  okresie  nie  dłuższym 
niż  6 miesięcy  od  dnia wejścia  w  życie  niniejszej 
ustawy,  bez  zachowania  wymogów”,  określonych 
w przepisach. Przez pół roku będzie też możliwość 
dokonania  przez  prezesów  „przeglądu  stanowisk 
funkcyjnych” w  sądach,  czyli m.in.  przewodniczą-
cych wydziałów. Nowelizacja przewiduje, że  spra-
wy będą przydzielane  sędziom  losowo, w  ramach 
poszczególnych kategorii, a przydział spraw ma być 
równy.  W  razie  przydzielenia  sprawy  wymagają-
cej  „nadzwyczajnego  nakładu  pracy”  sędzia  spra-
wozdawca będzie mógł wystąpić  do prezesa  sądu 
o  wstrzymanie  mu  na  określony  czas  przydziału 
kolejnych  spraw.  Specjalny  elektroniczny  system, 
wzorowany  na  niemieckim,  „zważy”  gatunkowo 
poszczególne sprawy. Wprowadzona zostanie także 
zasada niezmienności składu orzekającego. 
Po odrzuceniu wniosku o odrzucenie noweli Izba 

poparła ją bez poprawek. 
Reorganizację  struktury  wewnętrznej  SN  zakła-

da ustawa o Sądzie Najwyższym,  którą prezydent 

Andrzej Duda zawetował 31 lipca 2017 r., m.in. ze 
względu  na  sprzeczność  pomiędzy  jej  przepisa-
mi odnośnie do  liczby  kandydatów na pierwszego 
prezesa SN. Jak napisano w uzasadnieniu wniosku, 
Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego 
nie  może  przedstawić  prezydentowi  RP  5  kandy-
datów  na  pierwszego  prezesa  Sądu  Najwyższego, 
skoro do kompetencji  zgromadzenia należy wybór 
jedynie  3  kandydatów.  Dopuszczenie  do  wejścia 
w życie wadliwej  regulacji  spowoduje niemożność 
dokonania  zgodnego  z  prawem wyboru  pierwsze-
go prezesa SN. Prezydent zwrócił się też do Sejmu 
o  ocenę,  czy  „funkcjonowanie  Sądu Najwyższego 
wyposażonego w tak rozległe i znaczące kompeten-
cje powinno być uzależnione od dyskrecjonalnych 
uprawnień organu administracji rządowej, jakim jest 
minister sprawiedliwości będący  jednocześnie pro-
kuratorem generalnym”.
Zgodnie z ustawą, przyjętą przez Senat bez po-

prawek, miałyby powstać 3 izby: Prawa Publiczne-
go,  Prawa  Prywatnego  i  Dyscyplinarna.  Organami 
SN  byłyby:  pierwszy  prezes  Sądu  Najwyższego, 
prezes  Sądu  Najwyższego,  Zgromadzenie  Ogólne 
Sędziów Sądu Najwyższego, zgromadzenie sędziów 

Prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego Stanisław Zabłocki.

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł (z lewej).
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izby  Sądu Najwyższego  i  Kolegium  Sądu Najwyż-
szego. Pierwszy prezes SN byłby powoływany przez 
prezydenta spośród 5, a nie, jak obecnie, 2 kandy-
datów, przedstawionych przez Zgromadzenie Ogól-
ne Sędziów SN. Zgodnie z ustawą wszyscy obecni 
sędziowie SN przeszliby w stan spoczynku, z wyjąt-
kiem wskazanych przez ministra sprawiedliwości, po 
zatwierdzeniu  przez  prezydenta. Nadal  do  pełnie-
nia urzędu na stanowisku sędziego SN powoływałby 
prezydent na wniosek KRS. Ustawa obniża granicę 
wieku do przejścia sędziego SN w stan spoczynku – 
60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. 
Po odrzuceniu wniosku o odrzucenie ustawy Se-

nat przyjął ją bez poprawek.
Ustawa – Prawo wodne  zastąpi  obowiązujące 

prawo wodne z 2011 r.  Jej celem jest pełna imple-
mentacja dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady, ustanawiającej ramy wspólnotowe-
go działania w dziedzinie polityki wodnej, w tym jej 
kontrowersyjny  przepis  dotyczący  zwrotu  kosztów 
usług wodnych. Polska została już upomniana przez 
Komisję Europejską za niewdrożenie tych przepisów. 
Ustawa  kompleksowo  reguluje  gospodarowanie 

wodami, w  tym  kształtowanie  i  ochronę  zasobów 
wodnych, zarządzanie nimi oraz korzystanie z wód, 
sprawy własności wód  i gruntów pokrytych woda-
mi,  a  także  zasady  gospodarowania  tymi  składni-
kami  jako majątkiem Skarbu Państwa. Wprowadza 
zarząd nad wodami w układzie zlewniowym, a nie 
administracyjnym, jak obecnie. Przewiduje utworze-
nie  Państwowego Gospodarstwa Wodnego  „Wody 
Polskie”, co ma m.in. przyczynić  się do  sprawniej-
szego zarządzania zasobami wodnymi. Nowe prze-
pisy powinny też umożliwić uruchomienie 3,5 mld 
euro  z  funduszy  europejskich, m.in.  na  inwestycje 
przeciwpowodziowe. 
Ustawa przewiduje, że od 31 grudnia 2020 r. po-

bór wody m.in. dla przemysłu będzie obowiązkowo 
opomiarowany. Stawki za wodę dla przemysłu mają 
pozostać  na  takim  samym poziomie  jak w 2016  r. 
co najmniej do 2018 r., dla ludności natomiast – do 
2019 r. 

Nowością  jest  opłata  za  utraconą wodę.  Będzie 
ona dotyczyła dużych nieruchomości,  których po-
wierzchnia w 75% jest trwale zabudowana, uszczel-
niona.  Chodzi  np.  o  parkingi.  Jeśli  przy  takich 
obiektach  będą  powstawać  instalacje  pozwalające 
na retencję wody,  to stawka opłaty będzie 10 razy 
niższa. Ustawa zawiera ponadto przepisy dotyczą-
ce  zarządzania  ryzykiem  przeciwpowodziowym 
i przeciwdziałania skutkom suszy oraz budownictwa 
i melioracji wodnych. Uregulowano też kwestie zgo-
dy wodnoprawnej. 
Ustawa  realizuje  też  postanowienia  dyrektywy 

Rady  91/676/EWG  z  1991  r.,  dotyczącej  ochrony 
wód  przed  zanieczyszczeniami  powodowanymi 
przez  azotany  pochodzenia  rolniczego. Gospodar-
stwa  rolne, pod  rygorem nałożenia opłaty, zostaną 
zobowiązane  do  określonych  działań  związanych 
z przechowywaniem nawozów naturalnych, prowa-
dzenia dokumentacji w tym zakresie.
Senat  wprowadził  9  poprawek  do  ustawy.  Izba 

uznała za zasadne utworzenie na obszarze dorzecza 
Odry  nowego  regionu  wodnego  Noteci.  W  konse-
kwencji  rozbudowane  zostaną  struktury  Państwowe-
go Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” poprzez 
utworzenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wod-
nej  w  Bydgoszczy.  Wysokość  opłaty  legalizacyjnej 
określono  na  4340  zł,  czyli  20-krotność  opłaty  za 
wydanie pozwolenia wodnoprawnego, argumentując. 
Senat zaproponował zwolnienie z opłaty rocznej grun-
tów pokrytych wodami użytkowanymi przez jednostki 
samorządu  terytorialnego, kluby sportowe czy osoby 
amatorsko łowiące ryby, jeśli dostęp do tych wód bę-
dzie  powszechny  i  bezpłatny.  Izba  opowiedziała  się 
też za obniżeniem maksymalnej opłaty za pobór wód 
do celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę 
ludzi  i  zwierząt  gospodarskich.  Obniżono  ponadto 
wysokość opłaty za wydanie pozwolenia wodnopraw-
nego do wysokości obowiązującej opłaty  skarbowej. 
Wysokość opłaty za przyjęcie zgłoszenia wodnopraw-
nego, opłaty za wydanie oceny wodnoprawnej i sku-
mulowanej maksymalnej opłaty za wydanie więcej niż 
1  pozwolenia wodnoprawnego byłoby ustalane  pro-
porcjonalnie. Senat postanowił, że przepis przejściowy, 
zapobiegający zmianie taryf określonych w przepisach 
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbioro-
wym odprowadzaniu ścieków, w związku z wprowa-
dzeniem nowych opłat za usługi wodne, powinien do-
tyczyć nie tylko taryf na 2018, ale także na rok 2019. 

46. posiedzenie Senatu 
(26–27 lipca 2017 r.)

Głównym celem ustawy o zmianie ustawy o od-
nawialnych źródłach energii,  którą  Senat  przyjął 
bez poprawek (wcześniej odrzucono wniosek o jej 
odrzucenie),  jest  zrównoważony  rozwój  nasze-
go  kraju  w  obszarze  odnawialnych  źródeł  energii. Senator sprawozdawca Krystian Probierz.
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Ustawa  zakłada  rezygnację  ze  stałej wartości  tzw. 
opłaty  zastępczej  (300,03  zł/MWh)  i  powiązanie 
jej  wysokości  z  roczną  ceną  średnioważoną  praw 
majątkowych  wynikających  ze  świadectw  pocho-
dzenia  innych niż wydane dla  energii  elektrycznej 
z biogazu rolniczego (błękitne certyfikaty) i wiatra-
ków  (zielone certyfikaty). Cena  rynkowa zielonych 
certyfikatów z powodu nadpodaży w ciągu kilku lat 
spadła o 90%. Wnioskodawcy uważają, że powią-
zanie wysokości opłaty zastępczej z ceną rynkową 
spowoduje  większe  zainteresowanie  certyfikatami 
i stopniowe rozładowanie ich nadpodaży.
Nowela  zmienia  wzór  obliczania  opłaty  zastęp-

czej. Opłata ma wynosić 125% średniej ceny danych 
certyfikatów z poprzedniego roku, ale nie więcej niż 
300,03 zł/MWh.
W  opartym  na  certyfikatach  systemie  wsparcia 

dla OZE wytwórca  energii  w  źródle  odnawialnym 
oprócz sprzedaży energii otrzymuje za każdą MWh 
certyfikat,  który  jest  prawem majątkowym  i  może 
być sprzedany albo na giełdzie, albo w indywidual-
nej transakcji typu OTC. Cena sprzedaży jest wspar-
ciem dla wytwórcy. Z kolei sprzedawcy energii do 
odbiorców końcowych muszą się  legitymować od-
powiednią do wielkości sprzedaży liczbą certyfika-
tów, czyli muszą je kupić. Ewentualnie mogą uiścić 
tzw. opłatę zastępczą.

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości 
określa zasady utworzenia, organizacji i funkcjono-
wania Krajowego Zasobu Nieruchomości, który ma 
zarządzać nieruchomościami Skarbu Państwa. KZN 
będzie gromadził nieruchomości należące do Skar-
bu Państwa i gospodarował nimi, tak by zwiększyć 
podaż gruntów na potrzeby budownictwa mieszka-
niowego, co ma się przyczynić do zwiększenia po-
daży mieszkań na wynajem o umiarkowanych czyn-
szach.  Zasób  będzie  pełnił  funkcję  banku  ziemi, 
zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miej-
scowościach.  KZN  będzie  dysponował  wykazem 
nieruchomości, który zostanie sporządzony na pod-
stawie  informacji przekazywanych przez podmioty 
w dotychczasowym stanie prawnym gospodarujące 

nimi w  imieniu Skarbu Państw  (starostowie, prezy-
denci miast na prawach powiatu, Agencja Nierucho-
mości Rolnych, Agencja Mienia Wojskowego i Lasy 
Państwowe). 
KZN ma przekazywać w użytkowanie wieczyste 

nieruchomości  na  cele  budownictwa  mieszkanio-
wego w trybie przetargów, w których można wziąć 
udział  pod  określonymi  warunkami.  Każdorazowo 
będzie musiał  uzyskać od ministra właściwego ds. 
budownictwa zgodę na przeprowadzenie przetargu. 
Ustawa określa też, kto będzie mógł być operatorem 
mieszkaniowym i jakie 3 kryteria będzie zobowiąza-
ny spełnić. Operator mieszkaniowy będzie zawierał 
z najemcami umowy najmu z opcją ustawowego do-
chodzenia do własności i najmu bez opcji z odpo-
wiednim czynszem. Ustawa reguluje kwestie najmu 
i czynszu normowanego w mieszkaniach na wyna-
jem budowanych przez operatora mieszkaniowego. 
Najemca nie będzie mógł podnajmować mieszkania 
z wyjątkiem podnajmowania osobie, wobec której 
jest  związany  obowiązkiem  alimentacyjnym.  KZN 
będzie  także  dbać  o  ochronę  interesu  lokatorów. 
Osoby wynajmujące lokale będą w sposób szczegól-
ny chronione przed nadmiernym czynszem, a także 
przed możliwością sprzedaży tych mieszkań wcze-
śniej niż określono w ustawie. Czynsz najmu będzie 
ograniczony  kwotami  określonymi  przez Radę Mi-
nistrów  w  rozporządzeniu  wydawanym  corocznie 
do 31 marca. Ustawa wprowadza  też ograniczenie 
zakresu najmu okazjonalnego. Organem kontrolnym 
w  stosunku  do  operatora  mieszkaniowego  będzie 
prezes  KZN.  Jeśli  stwierdzi  naruszenie  warunków 
umów zawartych z operatorem,  to będzie mógł  je 
rozwiązać  i  nałożyć na operatora  kary wynikające 
z tych umów. Nadzór nad KZN zaś ma sprawować 
minister właściwy ds. budownictwa. Organami Kra-
jowego Zasobu Nieruchomości będą prezes i 9-oso-
bowa rada nadzorcza. 
Izba  przyjęła  ustawę  bez  poprawek,  wcześniej 

odrzucono wniosek o jej odrzucenie.
Celem ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdro-

wia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 

Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn (z prawej). Senator sprawozdawca Piotr Florek (z prawej).
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zwierząt,  przyjętej  przez  Izbę  bez  poprawek,  jest 
zwiększenie skuteczności zwalczania chorób zakaź-
nych zwierząt, w  tym afrykańskiego pomoru  świń, 
poprzez wprowadzenie nowych obowiązków m.in. 
dla myśliwych, dzierżawców lub zarządców obwo-
dów łowieckich i posiadaczy gospodarstw. Ustawa 
ułatwia, zwłaszcza w strefie zagrożenia, gdzie wy-
stępuje  afrykański  pomór  świń,  odstrzał  sanitarny, 
usprawnia wiele  działań,  wprowadza  też  przepisy, 
które nakładają na rolników obowiązek stosowania 
bioasekuracji. Wprowadza  również  obowiązek  dla 
myśliwych, którzy znajdą padłego dzika. Będą mu-
sieli o tym powiadomić przede wszystkim powiato-
wego lekarza weterynarii, a także zabezpieczyć dzi-
ka przed dostępem zwierząt i ludzi.
Nowe przepisy umożliwią ponadto Inspekcji We-

terynaryjnej  lub  wojewodom  m.in.  zakazanie  lub 
ograniczenie możliwości utrzymywania, chowu lub 
hodowli zwierząt z gatunków wrażliwych na danym 
obszarze.

47. posiedzenie Senatu 
(21–22 i 26–28 września 2017 r.)

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach zapew-
niających poprawę jakości i dostępności świadczeń 
opieki zdrowotnej,  przyjęta  przez  Senat  bez  popra-
wek,  zwiększa  w  2017  r.  wysokości  środków  finan-
sowych  przeznaczonych  na  wyposażenie  w  sprzęt 
i  aparaturę  medyczną  m.in.  oddziałów  onkologii 
i neonatologii 3. poziomu referencyjnego, doposaże-
nie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach pro-
wadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, 
a także zakup tzw. dentobusów, w których zapewnia-
na będzie dzieciom opieka stomatologiczna, szczegól-
nie w mniejszych miejscowościach. Zgodnie z ustawą 
kwota ta nie może przekroczyć 281,8 mln zł.
Planowane zakupy, jak podkreśla resort zdrowia, 

stawiają na nową jakość, czyli sprzęt do diagnostyki 

Głosowanie w sprawie nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia zwierząt 
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Senator sprawozdawczyni Lidia Staroń.

i  małoinwazyjnego  leczenia,  taki  jak:  laparoskopy, 
torakoskopy,  histeroskopy,  gastroskopy,  kolonosko-
py, a w wypadku dzieci także nowoczesny bezinwa-
zyjny sprzęt diagnostyczny, np. nowoczesne, rozbu-
dowane ultrasonografy.

Senat wprowadził 3 poprawki do ustawy o zmia-
nie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, 
uchwalonej  z  jego  inicjatywy.  Pierwsza doprecyzo-
wuje,  że  termin  wyznaczany  dłużnikowi  przez  ko-
mornika na opuszczenie lokalu nie może być krótszy 
niż 14 dni od doręczenia wezwania, co ma zapobiec 
praktyce  wyznaczania  kilkudniowych,  nierealnych 
terminów. Druga dookreśla, że uiszczona przez wie-
rzyciela opłata tymczasowa staje się opłatą ostatecz-
ną, jeśli dłużnik dobrowolnie wykonał obowiązek po 
wyznaczonym terminie, nie później niż 3 dni przed 
planowanym  wykonaniem  tytułu  wykonawczego. 
Trzecia  poprawka  upraszcza  mechanizm  rozliczeń 
związanych z uiszczeniem opłaty stałej według prze-
pisów dotychczasowych, w wypadku gdy można za-
stosować nowe przepisy. Komornik powinien zwrócić 
wierzycielowi różnicę między uiszczoną przez niego 
opłatą stałą a opłatą należną według nowych przepi-
sów, a jeżeli dłużnik już zwrócił wierzycielowi rów-
nowartość opłaty stałej lub jej część, stosowne rozli-
czenie powinno nastąpić z dłużnikiem. 
Nowela  dostosowuje  system  prawa  do  wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego z 13 października 2015 r. 

Senator sprawozdawca Waldemar Kraska.
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(sygn. akt P 3/14), a także zmienia zasady pobierania 
wynagrodzeń  przez  komorników. M.in.  uzależnia 
wszczęcie  egzekucji  świadczeń  niepieniężnych, 
np.  wydania  nieruchomości,  od  uiszczenia  przez 
wierzyciela opłaty tymczasowej w wysokości 10% 
przeciętnego  wynagrodzenia  miesięcznego,  a  nie 
–  jak dotychczas – opłaty stałej w pełnej kwocie. 
Jeżeli  dłużnik  po wezwaniu  przez  komornika  do-
browolnie  wykona  obowiązek,  opłata  ostateczna 
wyniesie  1/25  przeciętnego  wynagrodzenia;  róż-
nicę między opłatą  tymczasową a ostateczną ko-
mornik zwróci wierzycielowi. Jeżeli zaś obowiązek 
zostanie wykonany przed doręczeniem wezwania 
dłużnikowi, opłata w ogóle nie będzie pobierana. 
W  razie  konieczności  przeprowadzenia  postępo-
wania  egzekucyjnego  ostateczne  opłaty  stałe  po-
bierane  przy  egzekucji  świadczeń  niepieniężnych 
zostaną zmniejszone. Opłata za odebranie rzeczy 
zostanie zmniejszona z 50 do 20%, za opróżnienie 
lokalu z rzeczy lub osób – z 40 do 20%, a za inne 
wypadki wprowadzenia w posiadanie z 25 do 15% 
przeciętnego wynagrodzenia. 

Ustawa o zmianie ustawy o przebudowie i moder-
nizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamó-
wień publicznych przewiduje stopniowe zwiększanie 
do 2,5% PKB w 2030 r. wydatków budżetu państwa na 
finansowanie potrzeb obronnych kraju. Zmieniono też 
zasadę odniesienia limitu wydatków na finansowanie 
potrzeb obronnych – limit ten nie będzie określany na 
podstawie PKB z roku poprzedniego, ale jego warto-
ści, określonej w projekcie budżetu państwa na dany 
rok. Nowela zakłada również zwiększenie stanu eta-
towego Sił Zbrojnych RP do 200 tys. żołnierzy, w tym 
nie więcej niż 130 tys. stanowisk dla żołnierzy zawo-
dowych, oraz uchylenie limitu stanu oficerów. Wiąże 
się to m.in. z formowaniem Wojsk Obrony Terytorial-
nej, które docelowo mają liczyć ponad 50 tys. osób. 
W ustawie podwyższono ponadto z 25 do 33% warto-
ści wynagrodzenia wykonawcy wysokości zaliczki na 
poczet wykonania zamówienia, którego przedmiotem 
jest sprzęt wojskowy.

Izba  przyjęła  nowelę  z  poprawką,  zwiększającą 
ze 130 tys. do 150 tys. liczbę stanowisk dla żołnierzy 
zawodowych.

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy 
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu cho-
rób zakaźnych zwierząt, przyjęta przez Senat bez 
poprawek,  przewiduje  zwiększenie  limitów  na  re-
alizację  programu bioasekuracji, mającego  na  celu 
zapobieganie  szerzeniu  się  afrykańskiego  pomoru 
świń, czyli na wypłatę odszkodowań i rekompensat 
za  nieprzerwane  nieutrzymywanie  świń  w  gospo-
darstwie.  Maksymalny  limit  wydatków  z  budżetu 
państwa  na  odszkodowania  w  latach  2017  i  2018 
zwiększono z 7 mln do 21,5 mln zł. Na wypłatę re-
kompensat  maksymalnie  przeznaczonych  zostanie 
8 mln zł (przewidywano ok. 3,7 mln zł).
Cele ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – 

Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, 
którą Senat przyjął bez poprawek, odrzuciwszy wnio-
sek o jej odrzucenie, to poprawa koordynacji polityki 
państwa w  zakresie wspierania  rozwoju  społeczeń-
stwa obywatelskiego oraz przygotowanie rozwiązań 
organizacyjnych do realizacji programów rządowych 
w  tym zakresie. Na mocy ustawy zostanie powoła-
ny  Komitet  ds.  Pożytku  Publicznego,  który  będzie 
koordynował  i  monitorował  współpracę  organów 
administracji  rządowej z sektorem organizacji poza-
rządowych oraz innych zorganizowanych form spo-
łeczeństwa  obywatelskiego,  przygotowywał  i  kon-
sultował  z  organizacjami  obywatelskimi  programy 
wspierania  rozwoju  społeczeństwa  obywatelskiego 
oraz monitorował ich wdrażanie, a także opracowy-
wał i opiniował projekty aktów prawnych w zakresie 
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 
Ustawa zakłada  też utworzenie Narodowego  In-

stytutu Wolności,  który  będzie  odpowiedzialny  za 
wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 
oraz działalności pożytku publicznego i wolontaria-
tu.  Instytut  ma  wdrażać  politykę  państwa  służącą 
rozwojowi  społeczeństwa  obywatelskiego,  opartą 
na zasadach pomocniczości, partnerstwa, efektyw-
ności,  konkurencyjności  i  przejrzystości.  Będzie 

Senator sprawozdawca Maciej Grubski.



Z posiedzeń Senatu

10

zarządzać  programami  wspierania  rozwoju  spo-
łeczeństwa  obywatelskiego  i  odpowiadać  za  dys-
trybucję  środków  przeznaczanych  na  działalność 
organizacji  obywatelskich  w  ramach  innych  pro-
gramów  rządowych.  Ponadto  instytut ma  realizo-
wać programy wspierania  rozwoju  społeczeństwa 
obywatelskiego, np. Program Rozwoju Wolontaria-
tu,  samodzielnie  lub w  otwartym  konkursie  ofert, 
zlecając  realizację  tych  zadań  organizacjom  oby-
watelskim.

Przyjęte projekty ustaw

47. posiedzenie Senatu 
(21–22 i 26–28 września 2017 r.)

Senat postanowił wnieść do Sejmu projekt usta-
wy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkoma-
nii,  przygotowany  przez  Komisję  Ustawodawczą, 
a  stanowiący wykonanie  obowiązku  dostosowania 
prawa  do  orzeczenia  Trybunału  Konstytucyjnego 
z 28 października 2015 r. (sygn. akt SK 59/13). Pro-
jekt  wprowadza  dodatkową  przesłankę  orzeczenia 
przepadku mienia niebędącego własnością sprawcy 
skazanego  za  przestępstwa  związane  z  produkcją, 
przewozem,  wprowadzaniem  do  obrotu  środków 
odurzających  lub  substancji  psychotropowych. Ma 
ona polegać na udowodnieniu właścicielowi przed-
miotów, że przy zachowaniu ostrożności wymaga-
nej w danych okolicznościach mógł przewidzieć, iż 
mogą one  służyć do popełnienia przestępstwa  lub 
być do tego przeznaczone.

Podjęte uchwały

45. posiedzenie Senatu 
(12–15 i 18–22 lipca 2017 r.)

Izba  podjęła uchwałę w sprawie upamiętnienia 
polskich Ofiar zbrodni NKWD z lat 1937–1938 
(wniosek grupy senatorów); uchwałę w setną rocz-
nicę utworzenia Narodowego Komitetu Polskiego 
(projekt grupy senatorów); uchwałę w 25. rocznicę 
odwołania rządu Jana Olszewskiego (inicjatywa se-
natora Jerzego Czerwińskiego).

47. posiedzenie Senatu 
(21–22 i 26–28 września 2017 r.)

Senat podjął uchwałę w 70. rocznicę urodzin bło-
gosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, kapelana 
„Solidarności” (projekty 2 grup senatorów).

Informacje

45. posiedzenie Senatu 
(12–15 i 18–22 lipca 2017 r.)

Przedstawiając  informację o działalności Rady 
Mediów Narodowych w 2016 r.,  jej  przewodni-
czący Krzysztof Czabański przypomniał, że założe-
niem  ustawy  o  Radzie Mediów Narodowych  była 

Głosowanie w sprawie uchwały w setną rocznicę utworzenia 
Narodowego Komitetu Polskiego.

Przekazanie tekstu uchwały poświęconej ks. Jerzemu Popiełusz-
ce jego bratu Józefowi i szwagierce Alfredzie.

Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański.



Z posiedzeń Senatu

11

konsolidacja  działań  radiofonii  i  telewizji,  a  także 
Polskiej  Agencji  Prasowej.  Podkreślił,  że  pewne 
działania  spółek  z  trudem,  ale  udaje  się  zintegro-
wać. „Mimo że są to odrębne spółki Skarbu Państwa 
–  każda  z  nich ma  swoje  cele wyznaczone  przez 
właściciela i musi się rozliczać zgodnie z kodeksem 
spółek handlowych – to udaje się podejmować pew-
ne wspólne działania” – zapewnił. Poinformował, że 
obecnie trwają zaczęte w ubiegłym roku prace nad 
portalem mediów narodowych  – wspólnym porta-
lem Telewizji Polskiej, Polskiego Radia, spółek regio-
nalnych Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. 
Przygotowywane  jest  też wspólne  przedsięwzięcie 
w postaci nagród mediów publicznych dla twórców 
kultury w dziedzinie literatury, filmu i współczesnej 
polskiej muzyki poważnej. 
Rada  Mediów  Narodowych  ogłosiła  konkursy 

otwarte  na  członków  zarządów  Telewizji  Polskiej 
i  Polskiego  Radia.  Konkurs  na  prezesa  TVP  został 
rozstrzygnięty w 2016 r., a na prezesa Polskiego Ra-
dia w  2017  r.  Jeżeli  chodzi  o  Polską  Agencję  Pra-
sową,  to  w  maju  2016  r.  konkurs  przeprowadziła 
jeszcze stara rada nadzorcza PAP. Rada Mediów Na-
rodowych w 2016 r. zaczęła powoływać rady pro-
gramowe w poszczególnych spółkach. 
Komisja  Kultury  i  Środków  Przekazu  wniosła 

o  przyjęcie  informacji,  senatorowie  Mieczysław 
Augustyn  i  Bogdan Borusewicz  zaś  o  jej  odrzuce-
nie, argumentując, że „Rada Mediów Narodowych 
kompromituje  się  tym  sprawozdaniem. Nie  odnosi 
się do żadnej z najistotniejszych bolączek polskich 
mediów, które są w stanie zapaści”. Senat w wyniku 
głosowań odrzucił wniosek o odrzucenie informacji 
i przyjął ją.
Senat przyjął sprawozdanie Krajowej Rady Radio-

fonii i Telewizji z działalności w 2016 r. wraz z infor-
macją o podstawowych problemach radiofonii i te-
lewizji w 2016 r., wcześniej odrzucił wniosek o jego 
odrzucenie. Przedstawiając sprawozdanie, przewod-
niczący  KRRiT  Witold  Kołodziejski  podkreślił,  że 
udział telewizji publicznej w rynku reklam nadal jest 
największy  spośród wszystkich komercyjnych grup 
telewizyjnych i wynosi prawie 30%. Drugie miejsce 

zajmuje Polsat z 23-procentowym udziałem. Zwrócił 
uwagę,  że  spada  oglądalność  telewizji,  a  sam 
rynek  się dywersyfikuje. Coraz większy  jest  udział 
programów  tematycznych,  a widownia  przechodzi 
do internetu, nie tylko ze względu na kryterium wie-
kowe. Z badań wynika, że ruch w internecie gene-
rowany jest głównie przez nadawców telewizyjnych, 
którzy pozostają największymi dostarczycielami tre-
ści, z reguły audiowizualnych. 
Przewodniczący Witold  Kołodziejski  poinformo-

wał, że w Polsce są 3 duże grupy  telewizyjne me-
dialne  i  4  duże  grupy  radiowe,  a  nasz  rynek me-
dialny jest jednym z lepiej rozwiniętych w Europie. 
Nawiązując  do wpływów abonamentowych,  prze-
wodniczący przypomniał, że ich gwałtowny spadek 
nastąpił w  2008  r. W 2007  r.  było  to  890 mln  zł, 
a w 2008 r. – 730 mln zł. Z roku na rok kwota ta się 
zmniejszała. Obecnie obserwuje się pewien wzrost 
liczby opłat i zarejestrowanych odbiorników, co jest 
dosyć optymistycznym wskaźnikiem, ale nie rozwią-
zuje problemu finansowania mediów publicznych.
W 2016 r. Telewizja Polska na programy misyjne 

wydała 1 mld 697 mln zł, z czego abonament po-
krył zaledwie 21,5% wszystkich wydatków. Lepsza 
sytuacja była w  radiu: na wypełnianie misji wyda-
no 284 mln zł, z których abonament pokrył 65,5%. 
W  rozgłośniach  regionalnych  było  to  236  mln  zł, 
które w 72% pokryły pieniądze abonamentowe. Jak 
wskazał przewodniczący KRRiT, te dane oznaczają, 
że duża część produkcji telewizji publicznej (prawie 
80%)  jest  wykonywana  za  pieniądze  komercyjne, 
pochodzące z reklam. 
Przewodniczący Witold Kołodziejski przypomniał 

także,  że  2016  r.  był  ostatnim  rokiem  poprzedniej 
pełnej  kadencji  rady  i  początkiem  kadencji  nowej 
(12  września  2016  r.).  8  stycznia  2016  r.  weszła 
w  życie  nowelizacja  ustawy  o  radiofonii  i  telewi-
zji, odbierająca  jej kompetencję wyboru  i powoły-
wania  rad  nadzorczych mediów  publicznych.  Jeśli 
chodzi o inne aspekty, rada wypracowała i przyję-
ła  strategię  na najbliższe  kilka  lat,  dotyczącą m.in. 
odniesienia do  radiofonii  cyfrowej,  koncentracji na 
rynku mediów czy  finansowania. KRRiT opowiada 
się za projektem ustawy abonamentowej połączonej 
z opłatą audiowizualną, pobieraną przy okazji rozli-
czeń podatkowych PIT i KRUS. 
Przedstawiając  informację o działalności Sądu 

Najwyższego w roku 2016,  pierwsza  prezes  Sądu 
Najwyższego Małgorzata Gersdorf  poinformowała, 
że  w  2016  r.  odnotowano mniejszy  wpływ  spraw 
niż w poprzednim roku sprawozdawczym. Łącznie 
wpłynęły  11  102  sprawy,  podczas  gdy  w  2015  r. 
było  ich o 100 mniej. Przeważały skargi kasacyjne 
(ok.  8  tys.),  których  najwięcej  (3492  skargi)  wnie-
siono  do  Izby  Cywilnej.  Do  Izby  Pracy,  Ubezpie-
czeń Społecznych i Spraw Publicznych skierowano 
2567 spraw, Izby Karnej – 1821, a do Izby Wojsko-
wej  tylko  6. Wpłynęło  także  1146  zażaleń,  a  do 
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rozstrzygnięcia  przedstawiono  164  zagadnienia 
prawne. Na pozostałe sprawy złożyły się apelacje 
od  orzeczeń  sądów wojskowych,  skargi  o  stwier-
dzenie  niezgodności  z  prawem  prawomocnego 
orzeczenia, sprawy z zakresu ochrony konkurencji 
i konsumentów, skargi na przewlekłość postępowa-
nia,  skargi  o  wznowienie,  wnioski  o  przekazanie 
sprawy  innemu  sądowi,  sprawy  o  ułaskawienie, 
wnioski  incydentalne,  a  dodatkowo  sprawy  dys-
cyplinarne. W  tej  ostatniej  grupie  Sąd Najwyższy 
rozstrzygnął  62  sprawy  dotyczące  odpowiedzial-
ności dyscyplinarnej sędziów, a w wypadku pozo-
stałych grup zawodowych – 90 spraw. Ukarano 15 
sędziów, a 3 złożono z urzędu. Czas oczekiwania 
na merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy w Sądzie 
Najwyższym wynosi średnio 7 miesięcy, co w peł-
ni odpowiada standardom określonym w konstytu-
cji i europejskiej konwencji o ochronie praw czło-
wieka i podstawowych wolności. 
W  swoim wystąpieniu prezes Małgorzata Gers-

dorf  omówiła  najważniejsze,  jej  zdaniem,  orze-
czenia  SN  w  2016  r.  Zwróciła  m.in.  uwagę  na 
wyraźne  występowanie  w  praktyce  orzeczniczej 
Izby  Cywilnej  zjawiska multicentryczności  prawa, 
czyli przenikania  się  różnych płaszczyzn  regulacji 
prawa krajowego  i międzynarodowego. Związane 
jest to często z nie najlepszą implementacją prawa 
unijnego. Jak stwierdziła prezes, w 2016 r. poważ-
nym  wyzwaniem  dla  organów  wymiaru  sprawie-
dliwości były konsekwencje konfliktu związanego 
z  funkcjonowaniem  Trybunału  Konstytucyjnego. 
Wychodząc  z  założenia,  że  do  organów  władzy 
ustawodawczej, w  tym Sejmu, zastosowanie znaj-
duje zasada legalizmu, a  także zasada równowagi 
władz,  Sąd  Najwyższy  stwierdzał,  iż  wyroki  pu-
blicznie ogłoszone, choć nie promulgowane, wiążą 
sądy, ale w sferze jurysdykcyjnej. 

46. posiedzenie Senatu 
(26–27 lipca 2017 r.)

Prezentując informację o działalności Rzecznika 
Praw Dziecka za rok 2016 wraz z uwagami o sta-
nie przestrzegania praw dziecka,  rzecznik  praw 
dziecka Marek Michalak poinformował, że w 2016 
r.  kontynuował  systemową analizę problemów do-
tyczących dziecka i rodziny, a także działania pro-
mujące i upowszechniające prawa dziecka i metody 
ich  ochrony. W  2016  r.  do  Biura  Rzecznika  Praw 
Dziecka wpłynęło  łącznie 46 213  spraw. Rzecznik 
skierował do ministrów, organów i instytucji ogółem 
154 wystąpienia o charakterze generalnym. W 295 
wypadkach uznał, że  istnieje zagrożenie dla dobra 
dziecka w toczących się postępowaniach sądowych, 
dlatego  zgłosił  udział  w  postępowaniu  sądowym 
i uczestniczył w nich na prawach  równych proku-
ratorowi.

W  2016  r.  rzecznik  przeprowadził  217  kontroli. 
Koncentrowały  się  one  na  placówkach  pieczy  za-
stępczej,  młodzieżowych  ośrodkach  wychowaw-
czych,  placówkach  edukacyjnych  i  podmiotach 
leczniczych; w miejscach wypoczynku dzieci i mło-
dzieży, a także polegały na badaniach akt sądowych 
w  zakresie  orzekania  przez  sądy  o  umieszczeniu 
dzieci w pieczy zastępczej. 
W  swoim wystąpieniu  rzecznik Marek Michalak 

zwrócił uwagę na zrealizowanie w 2016 r. jego po-
stulatu  poprawy  ochrony  praw młodszych  obywa-
teli:  wprowadzenie  współczynnika  korygującego 
nieprawidłową,  niską wycenę  procedur  stomatolo-
gicznych dla dzieci; włączenie do planu  taryfikacji 
na rok 2017 świadczeń szpitalnych, dotyczących le-
czenia chorób dzieci; objęcie od 1 stycznia 2017 r. 
szczepieniem przeciwko pneumokokom wszystkich 
dzieci urodzonych po 31 grudnia 2016 r.; wydłuże-
nie z 12 do 24 miesięcy od 1 stycznia 2017 r. terapii 
w ramach programu lekowego dla dzieci cierpiących 
na chorobę Leśniowskiego-Crohna.
Rzecznik wciąż zwraca uwagę na problemy nie-

alimentacji  dzieci  przez  rodziców,  niskiej  skutecz-
ności  egzekwowania  świadczeń  alimentacyjnych. 
Wspólnie z rzecznikiem praw obywatelskich powo-
łali  zespół  ekspercki ds.  alimentów, co  skutkowało 
przeprowadzeniem przez ministra rodziny kampanii 
społecznej  „Odpowiedzialny  rodzic  płaci”,  nagła-
śniającej problemy związane z niealimentacją i za-
chęcającej do płacenia alimentów. 
Rzecznik podejmował liczne działania na rzecz 

pełniejszej ochrony praw małoletnich w postępo-
waniach  sądowych  prowadzonych w  trybie  kon-
wencji  haskiej,  dotyczącej  cywilnych  aspektów 
uprowadzenia dziecka za granicę, a także mające 
na celu zapewnienie  jednolitej prokonstytucyjnej 
wykładni  przepisów  ustawy  o  pomocy  państwa 
w  wychowywaniu  dzieci,  wdrażającej  rządowy 
program  „Rodzina  500+”.  Działania  rzecznika 
doprowadziły  do  utrwalenia  się  linii  orzeczni-
czej i w konsekwencji zmieniły praktykę organów 

Rzecznik praw dziecka Marek Michalak.
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administracji,  które  przyznają  świadczenie  500+ 
także cudzoziemcom.

47. posiedzenie Senatu 
(21–22 i 26–28 września 2017 r.)

Przedstawiając  informację o udziale Rzeczy-
pospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej 
w okresie styczeń–czerwiec 2017 r. (przewodnic-
two Malty w Radzie Unii Europejskiej),  wicemi-
nister  spraw zagranicznych Konrad Szymański  za-
znaczył,  że  prezydencja Malty  koncentrowała  się 
przede  wszystkim  na  zagadnieniach  związanych 
z  migracją,  rynkiem  wewnętrznym,  bezpieczeń-
stwem,  polityką  społeczną  i  polityką  sąsiedztwa. 
Dodatkowym, ważnym wymiarem  tej prezydencji 
była formalna notyfikacja Brexitu, co zintensyfiko-
wało przygotowania strony unijnej do tych negocja-
cji. Wiceminister  spraw  zagranicznych  podkreślił, 
że  proces  przygotowania  mandatu  określającego 
wytyczne  Rady  Europejskiej  z  polskiego  punktu 
widzenia był bardzo  satysfakcjonujący.  „Nie  tylko 
dał  on  szansę  na  to,  by  okazać  jedność Unii  Eu-
ropejskiej  w  tym  dość  trudnym  czasie,  ale  także 
w  bardzo  dobry  sposób  reprezentuje  wszystkie 
istotne  z  polskiego  punktu  widzenia  oczekiwania 
zarówno wobec  samego procesu,  jak  i  co  do  za-
wartości mandatu Unii na negocjacje z Wielką Bry-
tanią” – zapewnił wiceminister Konrad Szymański. 
W jego ocenie Brexit to bardzo ważne, historyczne 
wydarzenie,  które  pokazuje,  że  proces  integracji 
europejskiej przestał być przewidywalny, jednokie-
runkowy, zdeterminowany. 
W okresie prezydencji maltańskiej obchodzono 

rocznicę 60-lecia podpisania traktatów rzymskich. 
Z tej okazji przygotowano deklarację rzymską, któ-
ra jest dokumentem pomocnym z punktu widzenia 
istotnych  dla  przyszłości Unii wyzwań,  ponieważ 
z trudem, ale w sposób bardzo zrównoważony po-
kazuje filozofię instytucjonalną Unii, a także to, że 
jedność  instytucjonalna,  prawna,  budżetowa Unii 
powinna być kluczowym wymiarem rozważań na 
temat przyszłości UE. 
Jak  mówił  wiceminister  spraw  zagranicznych, 

Malta,  jako  jeden  z  krajów  wyjątkowo  ekspono-
wanych na  ryzyka presji migracyjnej,  była  zainte-
resowana  wzmocnieniem  wymiaru  zewnętrznego 
polityki migracyjnej UE. Nadal nierozwiązany po-
zostaje  problem  wspólnego  systemu  azylowego. 
Prezydencja  maltańska  podejmowała  też  różne 
inicjatywy  związane  ze  wspólnym  rynkiem.  Ko-
misja  Europejska  rozpoczęła  prace  nad  inicjaty-
wą  e-karty,  czyli  rozwiązania,  które  ułatwiałoby, 
w  szczególności  małym  i  średnim  przedsiębior-
com, unikanie nadmiernych, nieproporcjonalnych, 
nieuzasadnionych kosztów administracyjnych pro-
wadzenia działalności gospodarczej i dostarczania 
usług  ponadgranicznie,  na  rynku  wspólnotowym. 

Ustalono też treść rozporządzenia o cenach hurto-
wych, które potocznie uznawane jest za rozporzą-
dzenie likwidujące ceny roamingu na rynku wspól-
notowym. Nierozwiązanym  problemem  są  reguły 
delegowania  pracowników.  Ta  sprawa  powoduje 
konflikt  wewnątrz  Unii  Europejskiej.  Polska  jest 
przeciwna  tym  rozwiązaniom,  gdyż  nadmiernie 
obciążyłyby firmy. 
Jak  stwierdził  wiceminister,  w  wypadku  polityki 

bezpieczeństwa wewnętrznego nastąpił  istotny po-
stęp,  jeżeli  chodzi  o  kontrolę  granicy  zewnętrznej 
nie tylko w nadzwyczajnych sytuacjach, ale również 
w zakresie  lepszej kontroli, zbierania  i wykorzysty-
wania danych dotyczących osób, które przekraczają 
granicę zewnętrzną Unii Europejskiej. 
W zakresie polityki sąsiedztwa udało się wprowa-

dzić ruch bezwizowy z Gruzją i Ukrainą. Obecnie 
trwa  pogłębiona  refleksja  nad  reformą  polityki  są-
siedztwa na południu i na wschodzie. 
Przewodniczący  Dariusz  Zawistowski,  przed-

stawiając  informację o działalności Krajowej 
Rady Sądownictwa w 2016 r., poinformował,  że 
w  2016  r.  KRS  odbyła  20  posiedzeń  plenarnych, 
które  zajęły  łącznie  58  dni.  Przypomniał  też,  że 
podstawową  rolą  Krajowej  Rady  Sądownictwa 
jest  wskazywanie  kandydatów  na  stanowiska  sę-
dziowskie  i do  tej kwestii przywiązuje ona szcze-
gólnie  dużą wagę.  Postępowania  związane  z  ob-
sadzaniem wolnych  stanowisk  sędziowskich mają 
charakter  konkursowy  i  wszystkie  osoby,  które 
spełniają wymogi ustawowe, w  takim postępowa-
niu  konkursowym  mogą  wziąć  udział.  Z  danych 
przedstawionych  Senatowi wynika,  że  zgłasza  się 
średnio 4 kandydatów na 1 wolne stanowisko. Po-
stępowanie ma  charakter  dwuetapowy:  ocena  na 
poziomie sądów, do których dane osoby kandydu-
ją, i w Krajowej Radzie Sądownictwa. Tam zespoły 
składające się z 3–5 osób opiniują tę kandydaturę, 

Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Dariusz Zawistow-
ski.
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na  karę  dyscyplinarną,  albo  uniewinniających,  to 
w ostatnich latach utrzymuje się ona na zbliżonym 
poziomie,  jest  około  50  takich  orzeczeń  rocznie. 
Wszystkie  te  orzeczenia  trafiają  do  Krajowej  Rady 
Sądownictwa i są indywidualnie analizowane. 
Wiceminister  infrastruktury  i  budownictwa  Je-

rzy  Szmit,  który  przedstawił informację o stanie 
realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na 
lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.), przy-
pomniał,  że  program  został  przyjęty  8  września 
2015 r. Na jego realizację przewidziano 107 mld zł. 
W załączniku wskazano  inwestycje drogowe, cią-
gi autostrad, drogi ekspresowe i obwodnice, które 
miały zostać zrealizowane do 2025 r. Ministerstwo 
Infrastruktury i Budownictwa w wyniku przeprowa-
dzonych  analiz  stwierdziło,  że  planowana  kwota 
na realizację programu jest niewystarczająca. Koszt 
oceniony  przez  Generalną  Dyrekcję  Dróg  Krajo-
wych i Autostrad wynosi ok. 200 mld zł. W związ-
ku z tym resort infrastruktury podjął działania mają-
ce na celu ustalenie zadań priorytetowych i takich, 
na które poniesione nakłady przyniosą maksymalne 
efekty. Zdecydowano,  że obecna  sieć dróg  krajo-
wych wymaga w pierwszej kolejności dokończenia 
budowy  już  istniejących  ciągów  autostradowych, 
połączeń  transgranicznych,  odciążenia  ośrodków 
aglomeracyjnych  oraz  rozpoczęcia  intensywnych 
działań w  związku  z  budowa  dróg  szybkiego  ru-
chu we wschodniej Polsce. Przygotowano program, 

a potem przedstawiają na posiedzeniu plenarnym, 
gdzie  każda  kandydatura  jest  przegłosowywana. 
W 2016  r.  powołano blisko 500  takich  zespołów. 
W tym czasie dało się zauważyć znaczący spadek 
(o 101 osób mniej niż w 2015 r.) liczby kandydatów 
uczestniczących w  konkursach  i  przedstawianych 
prezydentowi do powołania na wolne  stanowisko 
sędziowskie.  Jest  to efekt zmienionych przepisów, 
zgodnie  z  którymi  nie można brać udziału w  kil-
ku  konkursach  równocześnie.  Jako  niepokojące 
zjawisko przewodniczący ocenił stosunkowo małą 
liczbę  ogłaszanych  konkursów  na  zwalniane  sta-
nowiska  sędziowskie.  Pozostaje  ok.  800  nieobsa-
dzonych etatów sędziowskich, co stanowi ok. 10% 
etatów sędziowskich w Polsce. W opinii przewod-
niczącego KRS było to prawdopodobnie związane 
z oczekiwaniem na powołanie asesorów sądowych 
do sądów pierwszej instancji. W 2016 r. KRS oce-
niała ok. 1500 kandydatów, a zaskarżonych zostało 
29 uchwał, w wypadku 26 Sąd Najwyższy oddalił 
te odwołania. Mniej więcej 3/4 uchwał KRS zostało 
utrzymanych  w  postępowaniu  odwoławczym,  co 
świadczy o dość trafnej ocenie dokonywanej przez 
Krajową Radę Sądownictwa na tym etapie.
W 2016 r. Krajowa Rada Sądownictwa zaopinio-

wała 127 projektów ustaw i ponad 81 aktów wyko-
nawczych do tych ustaw. 
Jeżeli  chodzi  o  liczbę  orzeczeń dyscyplinarnych 

w  formie  wyroków  albo  skazujących  sędziego 
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którego celem jest budowa Via Carpatia i Via Bal-
tica.  20  czerwca  2017  r.  Rada Ministrów  podjęła 
decyzję o zwiększeniu dotychczasowego limitu ze 
107 mld do 135 mld zł, dzięki czemu resort infra-
struktury  wskazał  kolejne  inwestycje,  które  mogą 
być realizowane.
Zasadniczą  zmianą  wprowadzoną  do  progra-

mu  jest podział na 2 grupy zadań  inwestycyjnych. 
Pierwsza  to  najważniejsze  zadania  drogowe,  które 
będą wykonywane w ramach zwiększonego limitu, 
szczególnie we wschodniej  Polsce.  Chodzi  przede 
wszystkim  o  drogę  ekspresową  S19.  Część  została 
już oddana, część między Lublinem a Rzeszowem 
natomiast jest w trakcie budowy. Dodano następne 
odcinki, które mogą być w ramach zwiększonego li-
mitu budowane. Do listy priorytetów zostały dodane 
następujące  inwestycje:  S3;  S7;  S11;  S16;  S17;  S52; 
S74; DK75. Dodano nowe obwodnice.
Drugą  grupę  zadań  stanowią  projekty,  których 

realizacja  stanie  się  możliwa  dopiero  po  pozyska-
niu  dodatkowych  środków  finansowych w  ramach 
wykonywanych zadań. Resort  infrastruktury będzie 
na  bieżąco  monitorował  stan  przygotowania  tych 
przedsięwzięć.  Nie  oznacza  to,  że  zostały wstrzy-
mane prace nad realizacją tych inwestycji. Obecnie, 
pomimo  dopiero  3.  roku  wdrażania  programu,  są 
stopniowo ogłaszane kolejne przetargi i podpisywa-
ne kolejne umowy oraz oddawane do użytku inwe-
stycje.
W  ramach  programu  zakończono  wykonanie 

19  zadań  o wartości  7 mld  270 mln  zł  (długość  – 
ok. 225 km), realizowanych jest 91 zadań o wartości 
48 mld 200 mln zł (długość – 1230 km), prowadzone 
są przetargi w sprawie 51 zadań o wartości 27 mld 
950 mln zł (długość – 694 km). Na przetarg oczekują 
zadania o wartości 50 mld 740 mln zł.
Łącznie  od  listopada  2015  r.  do  dziś  podpisa-

no  umowy  na  ponad  20 mld  zł  na  drogi  długości 
428 km. 

Opinie o niezgodności  
regulacji unijnych  
z zasadą pomocniczości

46. posiedzenie Senatu 
(26–27 lipca 2017 r.)

Izba przyjęła opinię o niezgodności z zasadą po-
mocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/22/
WE w odniesieniu do wymogów w zakresie eg-
zekwowania prawa oraz ustanawiającej szczegó-
łowe zasady w odniesieniu do dyrektywy 96/71/
WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczącej delegowa-
nia kierowców w sektorze transportu drogowego 
COM(2017)278. Podkreślono w niej, że proponowa-
ne zmiany mogą przyczynić się do załamania istot-
nego sektora gospodarki polskiej – transportu drogo-
wego. Opracowane raporty wskazują na możliwość 
upadku  firm  transportowych  i  zwolnień  pracowni-
ków  sektora  transportu  po wprowadzeniu  nowych 
regulacji.  Skutki  te pozostają w  sprzeczności  z  ce-
lami  funkcjonowania  wspólnego  rynku.  W  opinii 
Senatu zmiany naruszają postanowienia odnoszące 
się do wspólnej polityki transportowej, wymagające 
uwzględnienia wypadków, w których zastosowanie 
środków  z  zakresu  transportu  międzynarodowego 
może poważnie wpływać na jakość życia i poziom 
zatrudnienia w pewnych regionach. 
Izba  uznała  ponadto,  że  cele  określone w  pro-

ponowanych  regulacjach, odnoszące  się do egze-
kwowania  prawa,  ustanawiające  szczegółowe  za-
sady dotyczące delegowania kierowców, mogą być 
osiągane  bardziej  skutecznie  na  poziomie  państw 
członkowskich,  z  zastrzeżeniem  prawodawstwa 
unijnego. 

Szczegółowe informacje na temat przebiegu posiedzeń Senatu  
dostępne są na stronie internetowej Senatu: 

www.senat.gov.pl

Z PRAC KOMISJI
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pu-

blicznych senator  Grzegorz  Bierecki  13  września 
2017  r.  spotkał  się  w  Senacie  z  delegacją  ukraiń-
skiej  administracji  państwowej,  na  czele  z  Igorem 
Paszką, gubernatorem Narodowej Komisji Regulacji 

nad Rynkami Finansowymi Ukrainy. Temat  spotka-
nia  to „Polska gospodarka oparta na polskim kapi-
tale: SKOK i banki spółdzielcze”. Senator Grzegorz 
Bierecki  przedstawił  sytuację  spółdzielczych  kas 
oszczędnościowo-kredytowych i banków spółdziel-
czych  w  Polsce  na  przestrzeni  ostatnich  lat.  Jego 
zdaniem  państwo  musi  należycie  chronić  interesy 
konsumentów i odpowiednio regulować ten rynek. 
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„Widzimy  potrzebę  rozwoju  instytucji  spółdziel-
czych  –  kas  i  banków.  Różnica  między  nimi  jest 
regulacyjna i rynkowa, ale uzupełniają się. Ich zna-
czenie jest olbrzymie. Otóż chronią one konsumen-
ta  przed  drapieżnym  i  grabieżnym  pożyczaniem, 
a także chronią rynek przed zagrożeniami płynący-
mi z zewnątrz, na przykład kryzysami finansowymi” 
– wyjaśnił.
W  omawianym  okresie  Komisja Infrastruktu-

ry zapoznała się z  informacjami na  temat sytuacji 
w PKP Cargo SA z uwzględnieniem wyników finan-
sowych na koniec I kwartału 2017 r. oraz planów 
perspektywicznych na cały rok, a także kształcenia 
zawodowego  maszynistów  kolejowych  (25  lipca 

2017  r.).  Przychody  spółki  zwiększyły  się  o  6%, 
a koszty nie zmieniły  się.  Straty  szacowane  są na 
1 mln  zł.  Najważniejsze  osiągnięcia  to m.in.:  dy-
namiczny  rozwój  przewozów  intermodalnych, 
optymalizacja logistyki przewozów, realizacja prze-
wozów specjalistycznych, współpraca międzynaro-
dowa, przede wszystkim ze spółką LHS w ramach 
Nowego  Jedwabnego  Szlaku  oraz  przewozy  dla 
wojsk  NATO w  ramach wzmacniania  wschodniej 
flanki  Sojuszu,  reaktywowanie  punktów  utrzyma-
nia  taboru,  głównie  na  Podkarpaciu.  Odnośnie 
do  szkolenia  maszynistów  kolejowych  zwrócono 
uwagę na potrzebę stworzenia centralnego ośrodka 
szkolenia.

Ochrona  polskiego  dziedzic-
twa kulturowego za granicą była 
tematem  wspólnego  posiedze-
nia Komisji Kultury i Środków 
Przekazu oraz  Komisji  Spraw 
Emigracji i Łączności z Polakami 
za Granicą 11  lipca 2017 r. Mi-
nisterstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego  podejmuje  działa-
nia,  których  celem  jest  tworze-
nie  warunków  do  efektywnej 
ochrony  i  popularyzacji  pozo-
stającej poza granicami polskiej 
spuścizny  kulturowej,  dziedzic-
twa  historycznej,  wielonaro-
dowościowej  Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów oraz dorobku 
kulturalnego wielu generacji pol-
skiego wychodźstwa. To zarów-
no  projekty  prowadzone  dzięki 
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dotacjom celowym przez  instytucje podległe mini-
strowi kultury  i nadzorowane przez niego,  jak  i na 
podstawie programu „Ochrona dziedzictwa kulturo-
wego za granicą”.

Komisja Obrony Narodowej posiedzenie 25 lip-
ca  2017  r.  poświęciła  realizacji  budżetu  MON 
w 2016  r. Z planowanych na 2016  r. ponad 35,4 
mld zł resort wydał 99,7%, co zdecydowanie od-
różnia ten rok od poprzednich; w latach 2007–15 
nie  wykorzystano  12  mld  zł.  Senatorowie  zapo-
znali się też z informacją Najwyższej Izby Kontroli 
na  temat wykonania  budżetu  państwa w  2016  r. 
w części 29 – Obrona narodowa oraz wykonania 
planów  finansowych  funduszu  modernizacji  Sił 
Zbrojnych i Agencji Mienia Wojskowego. Wskaza-
no na nieprawidłowości dotyczące m.in. sposobu 
prowadzenia  ksiąg  i  wzrostu  kwoty  nierozliczo-
nych zaliczek na zakup uzbrojenia i sprzętu woj-
skowego. 
11  lipca  2017  r.,  na  zamkniętym  posiedzeniu, 

komisji  przedstawiono  informację  na  temat  pod-
sumowania  „Strategicznego  Przeglądu  Obronnego 
2016”. 20 września 2017 r. komisję poinformowano 
o 25. Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obron-
nego w Kielcach.

Członkowie  komisji  wspólnie 
z posłami z Komisji Obrony Na-
rodowej  4  lipca  2017  r.  złożyli 
wizytę w wytwórni  Sprzętu Ko-
munikacyjnego  „PZL-Kalisz”  SA 
i  nieczynnym  więzieniu,  które 
władze  Kalisza  chciałyby  zago-
spodarować jako siedzibę Wojsk 
Obrony Terytorialnej.
W III kwartale 2017 r. Komisja 

Praw Człowieka, Praworządno-
ści i Petycji pracowała nad 18 pe-
tycjami, przygotowała 2 projekty 
ustaw.  Projekt  nowelizacji  usta-
wy o postępowaniu w sprawach 
nieletnich realizuje postulaty za-
warte w petycji Helsińskiej Fun-
dacji Praw Człowieka (P9–14/17), 

dotyczące  zasad  przedłużania  pobytu  nieletnie-
go w schronisku. Projekt ustawy o zmianie ustawy 
o  Policji  oraz  niektórych  innych  ustaw,  uwzględ-
niający  postulat  petycji  indywidualnej  (P9–04/17), 
ma  umożliwić  powrót  do  służby  funkcjonariusza 
zwolnionego ze służby, a następnie uniewinnionego 
w postępowaniu karnym lub wykroczeniowym.
Komisja  rozpatrywała  wniosek  w  sprawie  finan-

sowania instytucji zrzeszonych w Stałej Konferencji 
Muzeów, Archiwów  i Bibliotek Polskich na Zacho-
dzie  i na posiedzeniu 25 lipca 2017 r. postanowiła 
wnieść  projekt  ustawy,  nowelizujący  ustawę  o  or-
ganizowaniu  i  prowadzeniu  działalności  kultural-
nej. Zmiany mają umożliwić organizatorom kultury 
– ministrom i jednostkom samorządu terytorialnego 
zawieranie  umów z podmiotami,  które  działają  na 
podstawie przepisów prawa obcego, ale prowadzą 
działalność w zakresie ochrony  lub upowszechnia-
nia polskiego dziedzictwa narodowego.
W  ramach  współpracy  z  prezesem  Najwyższej 

Izby  Kontroli  komisja  17  lipca  2017  r.  zakończy-
ła  rozpatrywanie,  wskazanych  przez  niego,  wnio-
sków de lege ferenda, zawartych w wynikach kon-
troli  NIK  „Funkcjonowanie  biegłych  w  wymiarze 
sprawiedliwości”,  dotyczących  m.in.  ustalania  ich 
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wynagrodzeń. Postanowiono nie wnosić o podjęcie 
inicjatywy ustawodawczej, realizującej wnioski, po-
nieważ Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło dzia-
łania  w  celu  wypracowania  nowej,  kompleksowej 
regulacji dotyczącej biegłych sądowych. 

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senator-
skich 26 lipca 2017 r. pozytywnie zaopiniowała pro-
jekt budżetu Kancelarii Senatu na rok 2018. Podczas 
posiedzenia  projekt  omówił  szef  Kancelarii  Senatu 
minister  Jakub  Kowalski.  Jak  poinformował,  prze-
widuje on w 2018 r. wydatki w wysokości 191 mln 
093 tys. zł, o 6,5% wyższe od wydatków Kancela-
rii Senatu zapisanych w ustawie budżetowej na rok 
2017. Wzrost wydatków nastąpił przede wszystkim 
w rozdziale 75195 – Pozostała działalność i dotyczy 
środków przeznaczonych  na  dotacje  udzielane  or-
ganizacjom pozarządowym, wykonującym zadania 
publiczne w zakresie opieki nad Polonią i Polakami 
za granicą. 

administracyjna urzędnika na poziomie gminy, będą-
ca efektem porozumienia między dłużnikiem alimen-
tacyjnym  a  osobą  uprawnioną.  Odmowa  realizacji 
porozumienia  uruchamiałaby  proces  egzekucyjny. 
Kompleksowy  monitoring  płatności  umożliwiałby, 
po odpowiednim przystosowaniu, obecnie działający 
system informatyczny Empatia. Senator Jan Rulewski 
zaproponował także podniesienie progu dochodowe-
go, umożliwiającego korzystanie z pomocy funduszu 
alimentacyjnego, z 725 zł do 800 zł, a także podnie-
sienie wysokości świadczeń z funduszu alimentacyj-
nego; minimalne świadczenie miałoby wynieść 300 
zł, a maksymalne 600 lub – w wypadku dziecka nie-
pełnosprawnego – 720 zł. 
Podczas posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwo-

ju Wsi, 25 lipca 2017 r., zaprezentowano specjalne 
sprawozdanie  Europejskiego  Trybunału  Obrachun-
kowego  (ETO)  „Unijne  wsparcie  dla  młodych  rol-
ników powinno być  lepiej ukierunkowane,  tak aby 
zapewniało  rzeczywisty  wkład  w  wymianę  poko-
leń”. W ciągu ostatniej dekady spadła ogólna liczba 
rolników w UE – z 14,5 mln w 2005 r. do 10,7 mln 
w 2013 r. Zmniejszyła się także liczba młodych rol-
ników  –  z  3,3 mln  do  2,3 mln.  Z  raportu wynika, 
że wsparcie UE  okazało  się  najbardziej  efektywne 
w Polsce. W latach 2007–13 liczba rolników poniżej 
35. roku życia w naszym kraju pozostała bez zmian, 
czyli na poziomie 12%, a w grupie wiekowej 35–44 
lata wzrosła o 2%. O ponad 6% natomiast zmalała 
liczba rolników po 65. roku życia. Z raportu wyni-
ka  także, że pomoc dla młodych  rolników nie  jest 
odpowiednio ukierunkowana, a wsparcia nie udziela 
się na podstawie rzetelnej oceny potrzeb. W rezul-
tacie pomoc nie zawsze trafia do potrzebujących jej 
młodych rolników, ale czasem jest udzielana gospo-
darstwom, w których  są oni  jedynie udziałowcami 
i odgrywają niewielką rolę. 
11  lipca 2017  r. komisja zapoznała  się z  informa-

cjami na temat stanu doradztwa rolniczego w Polsce, 
możliwości  zwiększenia  jego  finansowania,  a  także 
cech  efektywnego  systemu  doradztwa  rolniczego 
oraz warunków i czynników jego doskonalenia. Kosz-
ty  funkcjonowania  ośrodków  doradztwa  rolniczego 
w 2016 r. wyniosły około 271 mln zł. Na efektywność 

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
25  lipca 2017  r. dyskutowała nad propozycją zmia-
ny systemu alimentacyjnego w Polsce  i postanowiła 
zwrócić  się  do  resortów  rodziny  i  sprawiedliwości, 
rzeczników – praw obywatelskich  i dziecka o przy-
gotowanie opinii w tej sprawie. Senator Jan Rulewski 
zaproponował  zastąpienie  obecnego,  sądowo-ko-
morniczego systemu alimentacyjnego systemem ad-
ministracyjnym z asekuracją sądową. Podstawą reali-
zacji  zobowiązania alimentacyjnego byłaby decyzja 
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również zwiększona rezerwa celowa przeznaczona 
na repatriację w budżecie państwa na rok 2018. Re-
alizując  nowelizację  ustawy  o  Karcie  Polaka, MSZ 
wydało kilka  rozporządzeń, m.in w sprawie wzoru 
wniosku o przyznanie i przedłużenie ważności Kar-
ty Polaka oraz wewnętrznej organizacji trybu pracy 
Rady ds. Polaków na Wschodzie. By usprawnić pracę 
konsulatów, wdrożono m.in. nowoczesny system in-
formatyczny oraz opracowano nowe materiały szko-
leniowe dla konsulów. Od 1 stycznia do 1 września 
2017 r. złożono blisko 7 tys. wniosków o udzielenie 
zezwolenia na pobyt stały ze względu na posiadanie 
Karty Polaka i prawie 5 tys. wniosków o przyznanie 
świadczenia pieniężnego dla tych osób. 
25 lipca 2017 r. komisja pozytywnie zaopiniowa-

ła  projekt  budżetu  Kancelarii  Senatu  na  rok  2018 
w części dotyczącej opieki nad Polonią i Polakami 
za granicą. Planowane wydatki w tej części wyno-
szą 80 mln zł i są wyższe o 6,7% niż w 2017 r. Tego 
samego dnia senatorowie zapoznali się z informacją 
dotyczącą oferty programowej TVP Polonia, a także 
ograniczeń w dostępie do niej za granicą. Za granicą 
TVP Polonia jest dostępna w odbiorze satelitarnym, 
kablowy, a częściowo  także w naziemnym. Podej-
mowane są starania, by zwiększyć zasięg programu. 
W III kwartale 2017 r. Komisja Spraw Zagranicz-

nych i Unii Europejskiej rozpatrzyła 25 z 81 doku-
mentów  unijnych  przekazanych  przez  marszałka 
Senatu.  W  ich  sprawie  przyjęto  4  opinie,  w  tym 
3 przekazano instytucjom unijnym w ramach dialo-
gu politycznego. 
Na  posiedzeniu  26  lipca  2017  r.  komisja  spraw 

zagranicznych oraz Komisja Infrastruktury przygoto-
wały projekt opinii o niezgodności z zasadą pomoc-
niczości  projektu  dyrektywy  Parlamentu  Europej-
skiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/22/WE 
w odniesieniu  do wymogów w  zakresie  egzekwo-
wania prawa oraz ustanawiającej szczegółowe zasa-
dy w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrekty-
wy 2014/67/UE, dotyczącej delegowania kierowców 
w sektorze  transportu drogowego COM(2017) 278. 
W projekcie podkreślono, że proponowane zmiany 
mogą się przyczynić do upadku firm transportowych 
i zwolnień pracowników sektora transportu.

doradztwa największy wpływ mają dobrze przygo-
towana  kadra  zarządzająca  oraz wysokie  kwalifika-
cje  doradców  branżowych  i  terenowych,  aktywne 
uczestnictwo  rolników  i  mieszkańców  obszarów 
wiejskich w planowaniu  i  realizacji  programów do-
radczych oraz wielkość środków finansowych. 
20 września 2017 r. komisji przedstawiono „Raport 

z  działalności  Agencji  Nieruchomości  Rolnych  na 
Zasobie Własności  Rolnej  Skarbu  Państwa  w  2016 
roku”,  a  także  informację  na  temat  przejęcia  zadań 
Agencji  Rynku  Rolnego  przez  Agencję  Restruktury-
zacji  i Modernizacji Rolnictwa w związku z  rozpo-
częciem działalności przez Krajowy Ośrodek Wspar-
cia Rolnictwa. Główne programy realizowane przez 
ARiMR w 2016 r.  to m.in. systemy wsparcia bezpo-
średniego, „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” 
na lata 2014–20, program operacyjny „Ryby” 2007–
13, wspólna organizacja  rynków owoców  i warzyw 
oraz pomoc krajowa. Pomoc udzielona przez ARiMR 
w 2016 r. wyniosła 26 mld zł, w tym na wsparcie bez-
pośrednie przeznaczono blisko 21,3 mld zł. 31 sierp-
nia  2017  r.  przestały  funkcjonować  Agencja  Rynku 
Rolnego  i  Agencja  Nieruchomości  Rolnych.  Zada-
nia wykonywane przez ARR  jako  agencję płatniczą 
w  ramach  mechanizmów  wspólnej  polityki  rolnej 
1 września 2017 r. przejęła Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. To m.in. zadania związane 
z  uznawaniem  organizacji  producentów  i  zrzeszeń 
oraz organizacji międzybranżowych funkcjonujących 
na rynkach rolnych, a od 2018 r. – zadania związa-
ne z udzieleniem dopłat do zużytego do siewu  lub 
sadzenia  materiału  siewnego  kategorii:  elitarny  lub 
kwalifikowany. Jednocześnie część zadań ARiMR de-
legowała do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
(m.in.  program  dla  szkół,  administrowanie  obrotem 
z zagranicą towarami rolnymi w ramach WPR, dopła-
ty  do  przechowywania,  interwencyjnych  zakupów 
i  sprzedaży  produktów  rolnych, wspieranie  pszcze-
larstwa w ramach WPR). 

Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polaka-
mi za Granicą  20  września  2017  r.  zapoznała  się 
z informacjami na temat realizacji znowelizowanych 
ustaw: o repatriacji  i o Karcie Polaka. Ustawa o re-
patriacji  wymaga  pewnych  modyfikacji.  Zostanie 
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11 lipca 2017 r. komisja podsumowała prezyden-
cję maltańską w Radzie Unii Europejskiej, zapoznała 
się z priorytetami przewodnictwa estońskiego, a tak-
że z  informacją na  temat polskiej polityki  europej-
skiej w tym okresie.
Senatorowie  Jarosław  Obremski  i  Rafał  Ślusarz 

wzięli udział w spotkaniu z doradcami kongresme-
nów amerykańskich, towarzyszących delegacji pre-
zydenta Donalda Trumpa podczas wizyty w Polsce 
(5  lipca 2017  r.).  Senatorowie Ryszard Majer  i  Sta-
nisław Obremski  spotkali  się  z  delegacją  Narodo-
wego  Instytutu Nauk Politycznych Wietnamu,  któ-
rej  przewodniczył prorektor Narodowego  Instytutu 
Nauk Politycznych prof. Nguyen Viet Thao (13 lipca 
2017  r.). Rozmowa dotyczyła polskiej  transformacji 
ustrojowej oraz problematyki bezpieczeństwa, także 
w kontekście dywersyfikacji źródeł energii. Gościem 
senatora  Jarosława  Obremskiego  był  przewodni-
czący brytyjsko-polskiej grupy parlamentarnej  Izby 
Gmin Daniel  Kawczyński  z  Partii  Konserwatywnej 
(5  września  2017  r.).  Mówiono  przede  wszystkim 
o Brexicie, a także o relacjach polsko-rosyjskich.
Tematem posiedzenia Komisji Środowiska 20 wrze- 

śnia 2017 r. były realizacja dyrektyw ptasiej z 1979 
r.  i  siedliskowej  z  1992  r.,  a  także  zmiany  w  li-
czebności  populacji  ptaków  lęgowych  w  Polsce 
oraz możliwości  ochrony  gatunków  zagrożonych. 
Dyrektywy  ptasia  i  siedliskowa  stanowiły  bazę 
stworzenia  Europejskiej  Sieci  Ekologicznej  Natura 
2000.  Zaznaczono,  że  w  kwestii  dyrektyw  Pol-
ska wywiązuje  się  ze  swoich  zobowiązań. Wska-
zano  na  potrzebę wprowadzenia  pewnych  korekt 
klasyfikacji,  a  także  konieczność  powiększania 
obszarów  chronionych w  odniesieniu  do  różnych 
regionów. Podczas posiedzenia senatorowie zapo-
znali się również z informacją na temat projektów 

realizowanych  w  ramach  programu  operacyjnego 
„Infrastruktura i środowisko” 2014–20 oraz progra-
mu LIFE. Zwrócono uwagę, że skuteczna ochrona 
gatunków zagrożonych wymaga zmian w polityce 
gospodarowania  obszarami  wiejskimi,  strategiach 
gospodarowania wodą w  krajobrazie  i  strategiach 
ochrony przeciwpowodziowej. 
W  omawianym  okresie  Komisja Ustawodaw-

cza  rozpatrzyła 2 orzeczenia Trybunału Konstytu-
cyjnego: z 20 kwietnia 2017 r. (sygn. akt K 10/15), 
dotyczące  ustaw  o  referendum  ogólnokrajowym 
i  o  referendum  lokalnym  oraz  z  25  października 
2016  r.  (sygn.  akt  SK  71/13)  w  sprawie  kodeksu 
postępowania  cywilnego  i  zdecydowała  wnieść 
projekty  ustaw  je  realizujących.  Celem  projektu 
ustawy  o  zmianie  ustawy  o  referendum  lokalnym 
oraz  ustawy  o  referendum  ogólnokrajowym  jest 
umożliwienie wznowienia postępowania po posta-
nowieniu  sądu  wydanym  w  trybie  referendalnym 
w  sprawach  związanych  z  rozpowszechnianiem 
nieprawdziwych  informacji  w  trakcie  kampanii 
referendalnej.  Projekt  ustawy  o  zmianie  ustawy 
–  Kodeks  postępowania  cywilnego  oraz  ustawy 
o księgach wieczystych i hipotece ma na celu sku-
teczniejszą ochronę praw wierzycieli,  którzy uzy-
skali zabezpieczenie swoich roszczeń pieniężnych 
w postaci ustanowienia na majątku dłużnika hipo-
teki  przymusowej,  zakazu  zbywania  lub  obciąża-
nia nieruchomości, która nie ma księgi wieczystej, 
hipoteki morskiej, zakazu zbywania spółdzielczego 
własnościowego prawa do lokalu.
Konsekwencje wprowadzenia paybacku dla pa-

cjentów  i  bezpieczeństwa  lekowego  w  Polsce  to 
temat posiedzenia Komisji Zdrowia 11 lipca 2017 r. 
Payback obowiązuje w 9 krajach europejskich. Jego 
instrumenty  stosuje  się wtedy,  kiedy  regulator  nie 
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Katarzyna Głowala, uwagi i wątpliwości zgłoszone 
w trakcie dyskusji zostaną przekazane i przedysku-
towane na spotkaniu w resorcie zdrowia na temat 
projektu  nowelizacji  ustawy  refundacyjnej  i  pay-
backu.

Szczegółowe informacje na temat przebiegu posiedzeń wszystkich komisji  
dostępne są na stronie internetowej Senatu: 

www.senat.gov.pl

AKTYWNOŚĆ  
MIĘDZYNARODOWA

Wizyty marszałka Senatu
Marszałek Stanisław Karczewski 4–5 lipca 2017 r. 

przebywał w Rumunii. Tematem rozmów marszałka 
z  rumuńskimi  politykami  było  m.in.  wzmocnienie 

jest w  stanie  zapanować  nad wydatkami  refunda-
cyjnymi. W Polsce od 2012 r. obowiązuje stała kwo-
ta refundacji. W ocenie prezesa Polskiego Związku 
Pracodawców Przemysłu  Farmaceutycznego wpro-
wadzanie jeszcze bardziej restrykcyjnego paybacku 
jest nieuzasadnione. Zgodnie z projektem noweliza-
cji  refundacyjnej  obowiązek  zwrotu  całości  kwoty 
przekroczenia miałby należeć do producentów. By-
łoby to najbardziej restrykcyjne rozwiązanie w UE, 
podobne  do  obowiązujących  w  Grecji  i  Rumunii. 
Restrykcyjny system paybacku w Rumunii spowodo-
wał  bardzo  duże  braki  leków  na  rynku,  ponieważ 
z  obawy  przed  karaniem  playbackiem  producenci 
przestali je dostarczać. W opinii producentów leków 
firmy generyczne powinny być zwolnione z paybac-
ku.  Jeśli  jednak payback miałby obowiązywać, po-
winien się odnosić do 17% budżetu przeznaczonego 
na refundację leków. Powinien uwzględniać czynni-
ki demograficzne, m.in. starzenie się społeczeństwa, 
które może  generować wzrost  wydatków  refunda-
cyjnych.  Jak  poinformowała  wiceminister  zdrowia 

współpracy  regionalnej  w  sferze  gospodarczej,  in-
frastrukturalnej, transportowej i w cyberprzestrzeni. 
Podczas  spotkania  z  przewodniczącym  Senatu 

Rumunii  Călinem  Popescu-Tăriceanu  marszałek 
Stanisław  Karczewski  wyraził  zadowolenie  z  do-
tychczasowych relacji. „Cieszę się, że nasza współ-
praca  na  różnych  poziomach  rozwija  się  bardzo 
dobrze  i  że wspólnie  realizujemy ustalenia  szczy-
tu NATO z ubiegłego roku, podjęte w Warszawie. 
Wzmocnienie wschodniej  flanki NATO było  i  jest 
zarówno dla Polski,  jak  i Rumunii ważne z punk-
tu  widzenia  bezpieczeństwa  naszego  regionu” 
– mówił marszałek.  Przyjął  też  zaproszenie  prze-
wodniczącego  Senatu Rumunii  do współpracy  na 
szczeblu parlamentarnym w ramach grupy krajów 
B9. „Polska jest za tym, by bardzo ściśle współpra-
cować w ramach grupy krajów B9. Propozycja, by 
współpraca  odbywała  się  w  formacie  parlamen-
tarnym,  jest  bardzo  interesująca.  Jesteśmy  gotowi 
w tym uczestniczyć” – zapewnił.
Z przewodniczącym Izby Wyższej Liviu Dragneą 

marszałek  Senatu  rozmawiał  o  problemie migracji. 
„Mamy  podobne  problemy  związane  z  emigracją, 
która w  naszych  krajach  jest  na  zbliżonym  pozio-
mie.  Wierzę,  że  rozwój  naszych  krajów  przyczy-
ni  się  do  tego,  że  emigracja  zostanie  zatrzymana, 
a  część  osób  wróci  w  swoje  rodzinne  strony”  – 
mówił  marszałek  Stanisław  Karczewski.  Przewod-
niczący Liviu Dragnea podkreślił, że Polska jest dla 
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Rumunii przykładem w kilku ważnych dziedzinach. 
„Gdy byłem wicepremierem w poprzednich latach, 
odpowiadałem za rozwój regionalny i fundusze UE. 
Skorzystaliśmy  wtedy  z  mechanizmów  i  procedur 
wdrożonych  w  Polsce,  co  pomogło  nam  osiągnąć 
dobre  wyniki.  Również  w  programie  wyborczym 
pod wpływem rozwiązań przyjętych w Polsce wpro-
wadziliśmy suwerenny fundusz rozwoju inwestycji” 
– mówił przewodniczący Izby Wyższej Rumunii.
Z  szefem rumuńskiego MSZ Teodorem Meleşca-

nu marszałek  Senatu  rozmawiał  o  dyplomacji  par-
lamentarnej. Minister spraw zagranicznych Rumunii 
podkreślił,  że Polska  jest  jednym z partnerów stra-
tegicznych Rumunii. „Mamy liczne kontakty zarów-
no na szczeblu rządowym, jak i prezydenckim. Ale 
jesteśmy przekonani, że współpraca parlamentarna 
może się przyczynić do jeszcze lepszych stosunków 
między obu państwami” – przekonywał.
Wizyta w Rumunii była dla marszałka także oka-

zją  do  spotkań  z  przedstawicielami  Polonii.  Suge-
rowali oni podjęcie działań na rzecz przywrócenia 
polskiej szkoły w Bukareszcie. 

Goście w Senacie

3 lipca 2017 r. wizytę w Senacie złożył przewod-
niczący Knesetu Państwa Izrael Yuli-Yo’el Edelstein, 
którego przyjął marszałek Stanisław Karczewski. 
W  opinii  obu  polityków  stosunki między  Polską 

a Izraelem są bardzo dobre, czego wyrazem są wi-
zyty państwowe na najwyższym szczeblu – premiera 
i prezydenta. Warto także rozwijać współpracę go-
spodarczą, edukacyjną, kulturalną czy turystyczną. 

Temu służą m.in. kontakty na poziomie komisji par-
lamentarnych i grup bilateralnych. Zdaniem marszał-
ka Stanisława Karczewskiego sprzyjają one również 
rozwijaniu kontaktów międzyludzkich i zwalczaniu 
stereotypów.  Jak  stwierdził  marszałek  Senatu,  to 
„najlepszy barometr relacji państwowych”. Przypo-
mniał,  że  podczas  II  wojny  światowej  oba  narody 
ucierpiały w niezwykle dotkliwy  sposób,  a niektó-
re stereotypy nadal je ranią. „Między Polską i  Izra-
elem  jest  dobra  przyszłość”  –  podkreślił.  „Spotka-
nia bilateralne  zbliżają nasze  społeczeństwa. Mam 
nadzieję,  że  zwłaszcza młodzi  Polacy  i  Żydzi wy-
pracują nowe otwarcie  i nowy kierunek dla naszej 
współpracy” – dodał marszałek Stanisław Karczew-
ski.  „Całkowicie  się  zgadzam  z  pańską  diagnozą. 
Tym  bardziej  że  parlamentarzyści mogą  pracować 
w  dłuższym  wymiarze  czasowym  i  nie  oczekuje 
się od nich natychmiastowych rezultatów. Zgadzam 
się też co do znaczenia współpracy młodzieżowej, 
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która może poprawić komunikację między naszymi 
krajami w dłuższej perspektywie” – oznajmił prze-
wodniczący Yuli-Yo’el Edelstein.
Podczas  spotkania  przewodniczący  Knesetu 

zwrócił  uwagę  na  szerzenie  się  mowy  nienawiści 
w  internecie,  podżeganie  do  rasizmu  i  antysemi-
tyzmu. „Jest  to dla nas bardzo ważne, aby znaleźć 
wspólną  płaszczyznę  do  zwalczania  tych  treści, 
a jednocześnie zbytnio nie ograniczać internetowej 
wolności. Dzięki współpracy, także parlamentarnej, 
możemy  próbować  zapobiegać  i  przeciwdziałać 
tym negatywnym trendom” – powiedział. „Nas rów-
nież niepokoi  krążąca w  internecie masa niepraw-
dziwych  i  obraźliwych  informacji.  Jest  to  zjawisko 
globalne  i  coraz  bardziej  powszechne”  –  przyznał 
marszałek Stanisław Karczewski. 
Gościem marszałka Stanisława Karczewskiego 13 

lipca 2017 r. był wiceprzewodniczący Izby Radców 
Japonii (izba  wyższa  Zgromadzenia  Narodowego) 
Akira Gunji wraz z delegacją.
Marszałek Senatu pozytywnie ocenił dotychczaso-

we relacje gospodarcze, handlowe  i kulturalne mię-
dzy obu państwami.  Jego zdaniem istnieje ogromny 
potencjał  do  ich  zintensyfikowania. Marszałek pod-
kreślił  też,  że ważne,  by oprócz  kontaktów między 
politykami  i  przedsiębiorcami  rozwijać  wzajemne 
relacje między młodzieżą z Polski i Japonii. Wyraził 
przekonanie, że zbliżająca się 100. rocznica nawiąza-
nia stosunków dyplomatycznych między obu krajami, 
przypadająca w 2019 r., będzie okazją do zintensyfi-
kowania dialogu i współpracy. Marszałek Senatu z za-
dowoleniem przyjął podpisanie w maju 2017 r. planu 
działania na rzecz wdrażania partnerstwa strategicz-
nego między obu państwami.
Wiceprzewodniczący Izby Radców stwierdził, że 

współpraca  parlamentarna  jest  równie  ważna  jak 
gospodarcza  i  kulturalna.  Podkreślił,  że  oczekuje 
jej wzmocnienia  po wizycie w  Polsce.  Zgodził  się 
z  marszałkiem  Senatu,  że  należy  wzmocnić  wy-
mianę  studentów  i  współpracę  między  młodzieżą 
obu  krajów,  ponieważ  zdecyduje  to  o  przyszłości 
relacji  dwustronnych.  Zdaniem Akiry Gunji  do  in-
tensyfikacji współpracy  polsko-japońskiej  powinno 

przyczynić się otwarcie bezpośredniego połączenia 
lotniczego Warszawa  –  Tokio. Wiceprzewodniczą-
cy  Izby Radców podkreślił, że  jest pod wrażeniem 
przemian,  jakie  zaszły w Polsce od  czasu  zwycię-
stwa „Solidarności”.
Tego  samego  wiceprzewodniczący  Akira  Gunji 

spotkał się z przedstawicielami Senackiej Grupy Pol-
sko-Japońskiej z jej przewodniczącym wicemarszał-
kiem Michałem Seweryńskim na czele. 
„Polska i Chiny są zainteresowane dalszym rozwo-

jem współpracy, a kontakty na szczeblu parlamen-
tarnym mogą  się  przyczynić  do  intensyfikacji  tych 
relacji” – podkreślali podczas  spotkania w Senacie 
14  lipca  2017  r.  marszałek  Stanisław  Karczewski 
i przewodniczący Ogólnochińskiego Zgromadze-
nia Przedstawicieli Ludowych Chińskiej Republiki 
Ludowej Zhang Dejiang.
Jak stwierdził przewodniczący Zhang Dejiang, ce-

lem jego wizyty w naszym kraju jest wzmocnienie 
współpracy chińsko-polskiej, a kontakty między par-
lamentami mogą wpłynąć pozytywnie na wzajemne 
kontakty. Przewodniczący podkreślił, że Polska jest 
największym partnerem Chin w Europie Środkowo-
-Wschodniej.  Jak  ocenił,  współpraca  gospodarcza 
i handlowa z Polską  jest na bardzo dobrym pozio-
mie, a zawarcie w 2016 r. porozumienia o partner-
stwie  strategicznym  między  obu  państwami  spra-
wiło,  że  te  relacje  weszły  na  nowy  etap  rozwoju. 
Przewodniczący zaznaczył, że stosunki chińsko-pol-
skie rozwijają się na 3 płaszczyznach – wokół inicja-
tywy „Pasa i szlaku”, formatu „16+1” Chiny – Europa 
Środkowa i Wschodnia oraz przyjaźni między Pol-
ską i Chinami. Dodał, że jego kraj jest zainteresowa-
ny  inwestowaniem w Polsce,  zwłaszcza  uczestnic-
twem w projektach infrastrukturalnych. Zachęcał też 
polski kapitał do inwestowania w Chinach.
Marszałek  Stanisław  Karczewski  podkreślił,  że 

Polska rozwija się dynamicznie i dąży do utrzyma-
nia wysokiego tempa rozwoju. Wyraził zadowolenie 
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grupy parlamentarnej w Izbie Radców Japonii. 
W  spotkaniu  uczestniczyli  wiceprzewodniczący 
senackiej  polsko-japońskiej  grupy  parlamentarnej 
senator  Robert  Dowhan  i  przewodniczący  komisji 
spraw zagranicznych senator Marek Rocki.
Wicemarszałek Michał Seweryński wysoko oce-

nił relacje bilateralne. Przypomniał o przypadają-
cej w  tym roku 60.  rocznicy odnowienia  stosun-
ków  polsko-japońskich  i  o  podpisanym  w  maju 
2017 r. „Planie działania na lata 2017–2020” – do-
kumencie wdrażającym partnerstwo, ustanowione 
w 2015 r.
Senator  Hirofumi  Nakasone  podzielił  pogląd, 

że  stosunki  polsko-japońskie  rozwijają  się  do-
brze w wielu dziedzinach.  Jako przykład przywo-
łał  wzrost  ruchu  turystycznego  związany  z  uru-
chomieniem  bezpośrednich  połączeń  lotniczych 
między  obu  krajami.  Podkreślił,  że  Polska  od  lat 
stanowi  obiekt  zainteresowania  Japończyków  ze 
względu  na  ciekawą  kulturę.  Zdaniem  senatora 
nasz kraj jest ważnym partnerem Japonii z geopo-
litycznego punktu widzenia. Senator przypomniał, 
że w Polsce działa ok. 300  japońskich  firm, które 
zatrudniają  ok.  40  tys.  pracowników,  przyczynia-
jąc się do rozwoju polskiej gospodarki. Wskazał na 
nowoczesne  technologie  energetyczne  i  reaktory 
wysokotemperaturowe jako potencjalne przedmio-
ty współpracy z Polską.
Mówiąc o priorytetach  japońskiej polityki zagra-

nicznej, senator Hirofumi Nakasone podkreślił twar-
de  stanowisko  wobec  Rosji  w  związku  z  aneksją 
Krymu, utrzymywanie sankcji dla tego kraju i wspar-
cie dla Ukrainy. Jego zdaniem jeśli będzie międzyna-
rodowe przyzwolenie na poczynania Rosji, również 
Chiny  mogą  się  zdecydować  na  działania  siłowe, 
zwłaszcza że zbroją się na ogromną skalę od wielu 
lat i próbują dominować w regionie. 
Marszałek  Stanisław  Karczewski  12  września 

2017 r. przyjął w Senacie delegację członków Rady 
Reprezentantów Iraku, na czele z przewodniczącym 

z dobrej współpracy gospodarczej i parlamentarnej 
między  obu  państwami.  Zwrócił  uwagę,  że  par-
lamentarna  grupa  przyjaźni  polsko-chińskiej  jest 
najliczniejsza  wśród  grup  bilateralnych  w  polskim 
parlamencie. Podczas  spotkania  rozmawiano  także 
o historii i osiągnięciach Chin, a także o współpracy 
między regionami Polski i Chin. 
Na zaproszenie wicemarszałka Michała Seweryń-

skiego 4–7 września 2017 r. wizytę w Polsce złożył 
wiceprzewodniczący Komitetu Narodowego Chiń-
skiej Ludowej Politycznej Konferencji Konsulta-
tywnej Ma Biao wraz z delegacją. Chińskich gości 
4 września 2017 r. przyjęli marszałek Stanisław Kar-
czewski i wicemarszałek Michał Seweryński.
Marszałek Stanisław Karczewski zwrócił uwagę na 

dobry klimat polityczny współpracy między oboma 
krajami,  co  jest wynikiem  regularnych wizyt  polity-
ków na najwyższym  szczeblu  i  bardzo dobrze  roz-
wijających  się  kontaktów  parlamentarnych.  Podkre-
ślił  jednocześnie  znaczenie  relacji  międzyludzkich, 
na  które  przełożenie  ma  współpraca  w  dziedzinie 
nauki,  edukacji,  kultury,  a  także  turystyki.  Zdaniem 
wicemarszałka  Michała  Seweryńskiego  imponujący 
rozwój  Chin,  który  Polska  obserwuje  z  uwagą,  jest 
ważny  dla  całego  świata. W  tym  kontekście mówił 
o  dobrych  perspektywach  polsko-chińskiej  współ-
pracy  gospodarczej.  Poruszył  też  kwestię  negatyw-
nego bilansu naszej wymiany handlowej z Chinami. 
„Chcemy poprawy dostępu polskich towarów do ryn-
ku chińskiego” – zadeklarował wicemarszałek Senatu.  
Wiceprzewodniczący  Ma  Biao  stwierdził,  że 

głównym  celem  jego  wizyty  w  Polsce  jest  pogłę-
bianie bardzo dobrych stosunków międzypaństwo-
wych. Jego zdaniem nasz kraj  to dobry partner dla 
Chin w tej części świata, a jego państwo jest prze-
konane, że rola Polski będzie rosła. Rozwijać się bę-
dzie też współpraca gospodarcza między obu kraja-
mi – w infrastrukturze, transporcie i handlu. 

Wicemarszałek  Michał  Seweryński  8  września 
2017 r.  spotkał się w Senacie z senatorem Hirofu-
mi Nakasone, przewodniczącym japońsko-polskiej 
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Komisji Spraw Zagranicznych Abdulbarim Moham-
medem Faresem Al-Zebary’m. 
Marszałek  Senatu  zapewnił  stronę  iracką,  że 

polskie władze przywiązują bardzo dużą wagę do 
polsko-irackich  kontaktów  parlamentarnych.  Prze-
wodniczący Abdulbari Mohammed Fares Al-Zeba-
ry poinformował, że w skład parlamentu następnej 
kadencji  oprócz  Rady  Reprezentantów  ma  także 
wchodzić  Rada  Federacji,  co  powinno  ułatwić  re-
lacje między parlamentarzystami obu krajów. Prze-
wodnicząca Parlamentarnej Grupy Przyjaźni Iracko-
-Polskiej  Sameerah  Jaafar  Ali  Al-Musawi  wyraziła 
nadzieję, że w polskim parlamencie powstanie od-
powiednik  tej  grupy,  co  ułatwiłoby  bezpośrednie 
kontakty parlamentarne, a  to bardzo cenne w pro-
cesie odbudowy  Iraku. Zaapelowała  też o podnie-
sienie  rangi  przedstawicielstwa  dyplomatycznego 
Polski w Iraku – z poziomu chargé d’affaires do am-
basadora.  Marszałek  Senatu  zadeklarował,  że  bę-
dzie wspierał starania strony irackiej.
Przewodniczący  Abdulbari  Mohammed  Fares 

Al-Zebary podkreślił, że  Irak, który właśnie odnosi 
zwycięstwo w walce z terroryzmem Państwa Islam-
skiego, liczy na pomoc Polski w odbudowie znisz-
czeń  wojennych.  „Przed  nami  wielka  odbudowa 
kraju. Prosimy Polskę, aby, jak zawsze, stała u nasze-
go boku i pomogła nam w odbudowie zdewastowa-
nego Iraku” – z tą prośbą zwrócił się do marszałka 
Senatu. Marszałek  Stanisław  Karczewski  zapewnił, 
że Polska nadal będzie wspierać Irak w jego walce 
i w odbudowie z wojennych zgliszcz.
Podczas spotkania, w którym uczestniczyli m.in. 

przedstawiciele mniejszości  kurdyjskiej  i  wspólno-
ty  chrześcijańskiej w  Iraku,  omawiano  także  kwe-
stie  przeprowadzenia  25 września  2017  r.  referen-
dum  w  sprawie  niepodległości  Kurdystanu,  walki 

z korupcją, w której strona iracka chętnie skorzysta-
łaby z osiągnięć Polski, a  także zwiększenia  liczby 
irackich studentów w naszym kraju.
Marszałek  Stanisław  Karczewski  21  września 

2017 r.  spotkał  się z wiceprzewodniczącym parla-
mentu Islamskiej Republiki Iranu Alim Mottaharim, 
który wraz z delegacją złożył wizytę w Senacie.
Marszałek podkreślił,  że w 2017  r. przypada 75. 

rocznica przybycia do Iranu ponad 120 tys. Polaków, 
żołnierzy i cywilów, więźniów obozów w ZSRR, któ-
rzy w 1942 r. znaleźli schronienie w Iranie. „Chciał-
bym podziękować za udzieloną im przez Iran i Irań-
czyków  pomoc.  Stanowi  ona  wyjątkowy  rozdział 
w  naszej  wspólnej  historii.  Polska  nie  zapomniała 
i nie zapomni o  tym akcie współczucia  i wsparcia 
dla jej obywateli” – powiedział marszałek Stanisław 
Karczewski. Dodał, że te wydarzenia z historii stano-
wią dobrą podstawę współczesnych relacji między 
obu państwami. 
Wiceprzewodniczący  Ali  Mottahari  zgodził  się 

z marszałkiem, że oba nasze kraje łączą długie i przy-
jazne  relacje  polityczne  i  gospodarcze.  Podkreślił, 
że pomoc potrzebującym jest zakorzeniona w reli-
gii i charakterze narodowym Irańczyków – udzielili 
pomocy Polakom w czasie II wojny światowej, a te-
raz  pomagają  uchodźcom.  Wiceprzewodniczący 
zaznaczył,  że  w  irańskim  parlamencie  dużą  wagę 
przywiązuje  się do  relacji międzyparlamentarnych. 
Zdaniem  wiceprzewodniczącego  prowadzą  one 
do  dobrej  współpracy  politycznej  i  gospodarczej. 
Wiceprzewodniczący  Ali  Mottahari  podkreślił,  że 
obroty handlowe między obu państwami w 2016 r. 
wyniosły 235 mln dolarów, ale nie osiągnęły jeszcze 
poziomu sprzed kilku lat. Wyraził nadzieję, że będą 
rosły, bo potencjał gospodarczy obu państw jest bar-
dzo duży.  Tym bardziej  że  rysują  się  perspektywy 
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współpracy w zakresie handlu ropą naftową, gazem, 
wyrobami  chemicznymi  i  w  dziedzinie  przemysłu 
maszynowego.
Marszałek  Stanisław  Karczewski  22  września 

2017  r.,  podczas  spotkania  z  premierem Węgier 
Viktorem Orbánem, podziękował za dobrą współ-
pracę władz węgierskich z Polakami mieszkającymi 
na Węgrzech, za stworzenie im dobrych warunków 
do  pracy  i  kultywowania  swoich  tradycji,  kultury, 
a także za to, że polska mniejszość ma swojego re-
prezentanta w węgierskim  parlamencie. Marszałek 
Stanisław Karczewski podkreślił, że Senat współpra-
cuje  z  dr  Csúcs  László Györgyné,  polską  rzecznik 
w  węgierskim  parlamencie,  długoletnią  przewod-
niczącą  Ogólnokrajowego  Samorządu  Mniejszości 
Polskiej na Węgrzech.
Premier Viktor Orban podkreśli, że historia łączy 

Polskę i Węgry od wielu stuleci. „Historia ma swoje 
znaczenie, na niej buduje się dobre relacje z innymi 
państwami. Tymczasem rozmawia się zawsze o po-
lityce,  a nie o historii.  Europejczycy  stracili  zainte-
resowanie  historią  i  zapominają  o wartościach,  na 
których powinna być zbudowana europejska wspól-
nota” – mówił premier Węgier. 
Zdaniem  marszałka  Senatu  bardzo  ważna  jest 

współpraca  między  regionami,  miastami  i  gmina-
mi  obu  państw.  Już  170  polskich miast  nawiązało 
relacje  z miastami  na Węgrzech.  „To  buduje wza-
jemne  zaufanie,  prowadzi  do  rozwoju współpracy 
gospodarczej, handlowej i kulturalnej” – zaznaczył 
marszałek.
Rozmawiano  również  o  przeprowadzanych  na 

Węgrzech  i  wprowadzanych  w  Polsce  reformach, 

o  zbliżających  się wyborach w Niemczech  i  Cze-
chach, o sytuacji i przyszłości Unii Europejskiej.
Wizytę w Senacie 29 września 2017 r. złożył mi-

nister ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej 
Gruzji Victor Dolidze.  Gościa  przyjął  marszałek 
Stanisław  Karczewski,  który  powiedział,  że  Polska 
niezmiennie  wspiera 
aspiracje  unijne  i  eu-
roatlantyckie  Gruzji. 
Zapewnił  ministra,  że 
nasz  kraj  opowiada  się 
za utrzymaniem polityki 
otwartych drzwi do UE 
i NATO, ponieważ inte-
gracja europejska i euro-
atlantycka stanowi gwa-
rancję  bezpieczeństwa, 
stabilności i rozwoju go-
spodarczego w Europie. 
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Dodał, że Polska jest ambasadorem obecności Gru-
zji we Wspólnocie Europejskiej i strukturach NATO. 
Marszałek wyraził zadowolenie z ożywionych pol-
sko-gruzińskich  kontaktów  politycznych,  wymiany 
wizyt na najwyższym szczeblu.  Jednocześnie pod-
kreślił, że Polska zainteresowana jest wzmocnieniem 
relacji gospodarczych z Gruzją.
Minister Victor Dolidze podziękował marszałkowi 

za wsparcie i przyjaźń, jaką Polska okazuje Gruzji. 
Podkreślił,  że  Gruzja  obecnie  rozwija  się  bardzo 
dynamicznie,  co  stawia  ogromne wzywania  przed 
społeczeństwem. „Z jednej strony, przeprowadzane 
są reformy, z drugiej – okupacja rosyjska i stawianie 
czoła  incydentom w Abchazji”  – powiedział mini-
ster. Zaznaczył jednak, że UE i NATO to kierunek, 
w którym podąża Gruzja. 

Spotkania  
w ramach współpracy  
międzyparlamentarnej

Wicemarszałek  Maria  Koc,  przy  okazji  udziału 
w  14.  międzynarodowej  konferencji  „Europejska 
droga Gruzji”, 13 lipca 2017 r. w Batumi spotkała się 
z przewodniczącym Parlamentu Gruzji Iraklim Ko-
bakhidze. 
Przewodniczący powiedział,  że oba kraje  łączą 

bardzo dobre relacje nie tylko dyplomatyczne, ale 
także  między  społeczeństwami.  W  ocenie  wice-
marszałek Marii Koc konferencja  jest dobrą płasz-
czyzną wymiany poglądów polityków i ekspertów 
z różnych państw, a także podsumowania prac nad 
integracją  europejską  i  atlantycką. Wicemarszałek 
podkreśliła,  że  ceni  sobie  współpracę  parlamen-
tarną  z  gruzińskimi  partnerami,  i  uważa,  że  jest 
ona ważnym forum wymiany i zbliżania stanowisk 
na  rzecz  poprawy  bezpieczeństwa  w  regionie. 
Pogratulowała ruchu bezwizowego z UE i wstąpie-
nia Gruzji  do  Europejskiej Wspólnoty  Energetycz-
nej, co jest krokiem do stworzenia zintegrowanego 

rynku  energetycznego,  który  stanowi  podstawę 
bezpieczeństwa. 
Przewodniczący Irakli Kobakhidze potwierdził, że 

członkostwo w UE to cel strategiczny i jest prioryte-
tem w polityce zagranicznej Gruzji. Poinformował, 
że Gruzja  prowadzi  pragmatyczną  politykę wobec 
Rosji,  co  spotyka  się  z  poparciem  zachodnich  so-
juszników. Mimo nieprzychylnego stanowiska Rosji 
udało się doprowadzić do zawarcia pewnych poro-
zumień w kwestiach humanitarnych, handlu,  trans-
porcie. Jak dodał przewodniczący Irakli Kobakhidze, 
w Gruzji potrzebne są reformy. „Reforma samorzą-
dowa w Polsce, rozwój lokalny, tempo zaadaptowa-
nia zmian  jest dla nas przykładem i motywacją do 
działania” – zaznaczył.
6 września 2017 r. marszałek Stanisław Karczew-

ski  spotkał  się  w  Krynicy-Zdroju  z  przewodniczą-
cym Rady Najwyższej Ukrainy Andrijem Paru-
bijem i z wiceprzewodniczącymi Zgromadzenia 
Narodowego Republiki Serbii – Gordaną Ćomić 
i Vladimirem Marinkovićem,  którzy  uczestniczyli 

w  Forum  Europa  Karpat.  Podczas  spotkań  rozma-
wiano m.in. o przyszłości Unii Europejskiej, unijnych 
aspiracjach Serbii, o przejściach granicznych między 
Polską a Ukrainą, a także o wspólnej inicjatywie Pol-
ski i Ukrainy napisania listu w sprawie Nord Stream 
II i „Planie Marshalla” dla Ukrainy.

Szczegółowe informacje na temat wszystkich wydarzeń międzynarodowych  
dostępne są na stronie internetowej Senatu: 

www.senat.gov.pl
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II Polonijne  
Forum Ekonomiczne  
w Krynicy
W ramach XXVII Forum Ekonomicznego 5–6 wrze-

śnia 2017 r. w Krynicy-Zdroju odbyło się II Polonijne 
Forum Ekonomiczne, którego gospodarzem był mar-
szałek Stanisław Karczewski, a organizatorem – Se-
nat wspólnie z Fundacją  Instytut Studiów Wschod-
nich i Radą Programową Forum Ekonomicznego. Cel 
forum to włączenie Polaków żyjących za granicą do 
udziału  w  ważnych  wydarzeniach  w  naszym  kra-
ju, w pracę na rzecz Polski i budowanie wspólnoty 

narodowej. Spotkanie w Krynicy stało się także oka-
zją do dyskusji o sprawach ważnych dla Polonii i Po-
laków za granicą.
„Chcemy budować przyszłość Polski, w której jest 

miejsce dla Polonii”  – powiedział marszałek  Sena-
tu, otwierając II Polonijne Forum Ekonomiczne. Jego 
zdaniem Forum Ekonomiczne w Krynicy to bardzo 
dobre miejsce,  które  powinno  także  sprzyjać  inte-
gracji  Polonii  i  stwarzać  szansę  na  wspólną  pracę 
na rzecz ojczyzny. Marszałek Senatu podkreślił, że 
Polonia stanowi dla Polski ogromny potencjał, któ-
rego nie można zmarnować. „Chciałbym, by coraz 
więcej  Polaków wracało  do  ojczyzny,  a  ci,  którzy 
zdecydują  się  pozostać  za  granicą,  z  nami współ-
pracowali” – podkreślił.
Pierwszego  dnia  forum  polonijnego  odbyły  się 

2 panele dyskusyjne. Pierwszy był poświęcony roli 
mediów  w  budowaniu  tożsamości  wśród  Polonii 
i  Polaków  poza  granicami.  Jak  podkreślił  zastępca 
przewodniczącego Komisji  Spraw Emigracji  i  Łącz-
ności z Polakami za Granicą senator Artur Warzocha, 
media zarówno polskie, jak i polonijne wielokrotnie 
udowodniły, że potrafią integrować środowisko po-
lonijne.  Dyrektor  Caritas  Polska  ks.  Marcin  Iżycki 
zwrócił uwagę, że jeszcze kilkanaście lat temu głód 
wiedzy  o  Polsce  był  szczególnie widoczny w  kra-
jach  misyjnych,  oddalonych  wiele  tysięcy  kilome-
trów  od  Polski.  Obecnie  dzięki  upowszechnieniu 
internetu i mediom społecznościowym sytuacja się 
poprawiła. Minister Adam Kwiatkowski z Kancelarii 
Prezydenta  podkreślił,  że  prezydent Andrzej Duda 
bardzo  docenia  rolę  Polonii  i  Polaków  mieszkają-
cych  za  granicą  w  kreowaniu  wizerunku  nasze-
go  państwa.  Jak  dodał,  „media  polskie  to  misja”, 
a „tożsamość  to  łączność z Polską  lub polskością”. 
Paneliści  zgodzili  się,  że największym wyzwaniem 
jest  zainteresowanie  młodych  ludzi,  którzy  porzu-
cają  telewizję  na  rzecz  internetu,  a  także  dotarcie 
z konkretnym przekazem do określonych środowisk. 
Media oprócz odgrywania swojej roli informacyjnej 
mają wielki udział w budowaniu wizerunku Polski. 
Dyrektor TVP Polonia Magdalena Tadeusiak podkre-
śliła, że reprezentowana przez nią stacja należy do 
najstarszych, a jej rolą jest podtrzymywanie nie tylko 
więzi z Polską, ale też samego pragnienia poczucia 
więzi.  Tomasz  Machura  ze  Zjednoczenia  Polskie-
go w Wielkiej  Brytanii  stwierdził,  że  to  dobrze,  iż 
w tytule panelu znalazły „nowe i tradycyjne media”. 
W jego opinii media te nie mogą być sobie przeciw-
stawiane, ale powinny ze sobą współpracować.
Drugi  panel  dotyczył  aktywizacji  zawodowej 

i społecznej repatriantów oraz Polaków ze Wscho-
du, a poprowadziła go Aleksandra Ślusarek, prezes 
Związku Repatriantów RP. Jak przypomniała, w maju 
2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy repatria-
cyjnej. Zgodnie z nowymi przepisami to polski rząd 
odpowiada za umożliwienie powrotu do kraju Pola-
kom ze Wschodu. Przewodniczący Stałego Komitetu 
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Rady Ministrów minister Henryk Kowalczyk podkre-
ślił, że ustawa pomoże zakończyć proces repatriacji 
w ciągu najbliższych lat. Osoby, które zdecydują się 
wrócić do ojczyzny, będą miały zapewnioną pomoc 
w  zatrudnieniu,  zdobyciu  kwalifikacji,  mieszkania 
i  nauce  języka  polskiego.  Dotyczy  to  także  mał-
żeństw mieszanych. Minister  podkreślił,  że  zostało 
jeszcze sporo problemów do rozwiązania, m.in. za-
pewnienie opieki  zdrowotnej,  ciągłości  kształcenia 
czy nauki  języka polskiego dla dorosłych. Minister 
edukacji  narodowej  Anna  Zalewska  i  rektor Wyż-
szej Szkoły Kultury Społecznej i Mediów w Toruniu 
o. Zdzisław Klafka zwracali uwagę na potrzebę za-
pewnienia młodzieży polonijnej pobytów przystoso-
wawczych do nauki i życia w naszym kraju, a także 
na  konieczność  poświęcenia  im  uwagi,  wprowa-
dzenia  do  polskiej  wspólnoty.  Wiceminister  nauki 
i  szkolnictwa wyższego  senator Aleksander  Bobko 
zapewnił, że jego resort czyni starania, by młodzież 
polonijna miała dobre warunki do studiowania.
Drugi  dzień  forum  polonijnego  rozpoczął  się  od 

dyskusji na  temat doświadczeń i wyzwań dyploma-
cji ekonomicznej. Jak podkreślił marszałek Stanisław 
Karczewski,  budowanie  prestiżu  państwa  musi  się 
odbywać  poprzez  dyplomację.  Jego  zdaniem o  sile 
państw  świadczy  także  liczebność  personelu  zaan-
gażowanego w pełnienie misji  za granicą. Zdaniem 
marszałka Stanisława Karczewskiego kreując solidne 
marki, powinno się podkreślać, że to polskie produk-
ty  i usługi. W  takich działaniach widzi on ogromną 
rolę  Polonii.  Jak  zapowiedział,  Senat  będzie  o  tym 
rozmawiał z jej przedstawicielami, m.in. o pomysłach 
na  tzw.  start-upy,  realizowane  potem pod  szyldem: 
made in Poland. Według marszałka Senatu dyploma-
ci  powinni  rozmawiać  z  biznesmenami,  by  polskie 
towary  i  inwestycje  znalazły  swoje  stałe miejsce  za 
granicą i  tu jest duża rola do odegrania przez Polo-
nię. „Nie mam oporów jako dyplomata, aby przyjąć 
rolę komiwojażera, który próbuje sprzedawać polskie 
produkty i usługi przy każdej okazji” – mówił wicemi-
nister spraw zagranicznych Marek Magierowski. Zgo-
dził się także co do szans, jakie stwarza Polonia. Pre-
zes Polskiej Agencji  Inwestycji  i Handlu SA Tomasz 
Pisula zauważył natomiast, że produkty polskie prze-
stały być już kojarzone ze słabą jakością. Według nie-
go polska dyplomacja powinna dążyć do tego, aby na 
naszych produktach było umieszczane logo – polska 
flaga. Wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński zwrócił 
uwagę, że dyplomacja amerykańska i niemiecka pro-
mują  się poprzez  swoje  firmy.  „My  szukamy czem-
pionów. Musimy stworzyć marki, które zaistnieją na 
świecie i staramy się to robić. To jest priorytet rządu” 
– mówił. Zapewnił, że rząd będzie wspierać polskich 
przedsiębiorców. Potrzebuje jednak partnerów insty-
tucjonalnych, takich jak np. Senat. 
Tego  dnia  odbył  się  także  panel  „Marka  Pol-

ska  –  nieoszacowany  potencjał  Polonii w  inwesty-
cjach  zagranicznych polskich  przedsiębiorstw”.  Jak 

podkreślił  marszałek  Stanisław  Karczewski,  polscy 
inwestorzy chcą współpracować z Polonią. W jego 
przekonaniu  główne  bariery  to  pieniądze  i  słabe 
zorganizowanie środowisk polonijnych. „Liczę w tej 
kwestii  na młode  pokolenie”  –  stwierdził.  Przypo-
mniał, że Senat inwestuje w młodych ludzi utożsa-
miających  się  z  Polską.  „Młodzież  polonijna  chce 
studiować w Polsce, bo widzi, że to kraj bezpieczny 
i z perspektywami” – powiedział. Jak dodał, musimy 
zabiegać o to, aby Polonia aktywizowała się w swo-
ich  krajach,  także  politycznie. Wiceminister  spraw 
zagranicznych Konrad Szymański zwrócił uwagę, że 
związki z Polonią mogłyby być wzmocnione zarów-
no poprzez zmiany konstytucjonalne,  jak i w loka-
lizacji placówek dyplomatycznych. Za nieodzowny 
element  w  promowaniu  inwestycji  zagranicznych 
polskich  przedsiębiorstw  uznał  wypromowanie 
polskich  marek  w  znaczeniu  konsumenckim.  „Tak 
długo,  jak  nie  będziemy  mieli  marek  konsumenc-
kich kojarzonych z Polską, będziemy mieli trudności 
w kreowaniu marki Polski” – przekonywał. O swoich 
doświadczeniach  na  rynkach  międzynarodowych 
mówili także prezesi znanych polskich firm: KGHM 
Polska  Miedź  SA,  Polskiego  Koncernu  Naftowego 
ORLEN SA czy PGNiG SA. 
Kolejny panel poświęcono roli pozytywnego wi-

zerunku  Polski  na  świecie w  indywidualnym  suk-
cesie  Polaków mieszkających  za  granicą.  „Dobry 
wizerunek Polski niewątpliwie wpływa na indywi-
dualny  sukces Polaków mieszkających za granicą, 
ale  indywidualny  sukces  Polaków,  gdziekolwiek 
żyją  i  pracują,  przekłada  się  na  dobry wizerunek 
naszego kraju” – podsumował dyskusję na  ten  te-
mat  marszałek  Stanisław  Karczewski.  Jego  zda-
niem w naszym kraju panuje konsensus polityczny 
w kwestii polityki wobec Polonii. „Chcemy rozma-
wiać z Polonią o jej problemach, chcemy je wspól-
nie rozwiązywać. Chcemy korzystać z ogromnego 
potencjału, jakim są nasi rodacy za granicą” – mó-
wił. Podczas dyskusji zastanawiano się, czy w osią-
gnięciu  sukcesu  poza  granicami  kraju  pomaga  to, 
że  jest  się  Polakiem,  czy wręcz  przeciwnie.  Zda-
niem prof. Zbigniewa Wszołka, wybitnego lekarza 
neurologa, na sukces składa się przede wszystkim 
umiejętność współpracy.  Jak mówił,  jego dokona-
nia naukowe nie byłyby możliwe bez współpracy 
naukowców z kilku krajów i wieloletnich badań. Ze 
znalezieniem  współpracowników  w  Polsce  radzą 
sobie osoby, które w Polsce kończyły studia, mają 
rodziny, znajomych. Dla osób z 2. czy 3. pokolenia 
mieszkającego za granicą nie jest to łatwe. Dlatego 
wskazywał na potrzebę stworzenia w naszym kraju 
systemowego  rozwiązania, które pomoże osobom 
z zagranicy zainteresowanym nawiązaniem współ-
pracy  w  znalezieniu  partnerów. Wiceminister  Jan 
Dziedziczak  apelował  do  przedstawicieli  Polonii 
o  tworzenie propolskiego lobby i obronę dobrego 
imienia  naszego  kraju  za  granicą.  Zwracał  uwagę 
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na  konieczność  prowadzenia  polityki  historycznej 
poza  granicami  i  inwestowania w edukację patrio-
tyczną. 

Wydarzenia

Szef Kancelarii Senatu minister Jakub Kowal-
ski 10 lipca 2017 r., wspólnie z przewodniczącym 
Stałego Komitetu Rady Ministrów Henrykiem Ko-
walczykiem  i  władzami  Stowarzyszenia  „Wspól-
nota Polska”, wizytował budowę Domu Polskiego 
we Lwowie na Ukrainie. Ze wstępnej oceny wy-
nika, że środki finansowe przekazane do tej pory 
na  realizację  tego zadania zostały wydane zgod-
nie z ich przeznaczeniem. Inwestycja ma ogromne 
znaczenie dla Polonii i Polaków mieszkających na 
Ukrainie. 

Podczas spotkania we Lwowie z udziałem przed-
stawicieli  ambasady  polskiej  w  Kijowie,  Konsulatu 
Generalnego RP we Lwowie, Federacji Organizacji 
Polskich na Ukrainie i wykonawcy inwestycji uzgod-
niono, że do końca lipca 2017 r. wykonawca inwe-
stycji  opracuje  nowy,  ostateczny  projekt  budowla-
no-wykonawczy. Na podstawie nowej dokumentacji 
projektowej  wykonawca  opracuje  kosztorys  robót 
budowlanych, niezbędnych do doprowadzenia bu-
dynków do stanu surowego zamkniętego. Niezależ-
ną  wycenę  sporządzi  też  Stowarzyszenie  „Wspól-
nota Polska”. Kancelaria Senatu, zgodnie z decyzją 
Prezydium  Senatu  z  30  marca  2017  r.,  podpisze 
ze  stowarzyszeniem  umowę  na  dalsze  finansowa-
nie budowy Domu Polskiego we Lwowie na kwotę 
4 145 078 zł. Ministrowie zadeklarowali, że będą po-
szukiwać dodatkowych pieniędzy na budowę domu 
we Lwowie.
Budowa  Domu  Polskiego  prowadzona  jest  ze 

środków  przeznaczonych  na  realizację  zadań  pu-
blicznych w  zakresie  opieki  nad  Polonią  i  Polaka-
mi za granicą, przyznawanych z budżetu Kancela-
rii Senatu. Z przeprowadzonej wizytacji  i wstępnej 
oceny  wynika,  że  środki  finansowe  przeznaczone 
na ten cel zostały dotychczas wydane zgodnie z ich 
przeznaczeniem.  Końcowa  ocena  prawidłowości 
ich wydatkowania zostanie przeprowadzona po za-
kończeniu audytu, zleconego przez Stowarzyszenie 
„Wspólnota Polska”.
18  lipca  2017  r.  na  Krakowskim  Przedmieściu 

w Warszawie odbyło się spotkanie kilkuset młodych 
uczestników akcji Stowarzyszenia „Wspólnota Pol-
ska” – „Lato z Polską”, którzy dzięki tej inicjatywie 
mogli wypoczywać w Polsce. Akcję, pod auspicjami 
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Senatu RP, zainicjował nieżyjący już marszałek Sej-
mu, wicemarszałek Senatu i prezes „Wspólnoty Pol-
skiej” Maciej Płażyński. 
„Ogromnie się cieszę, że dzięki życzliwości pana 

marszałka Senatu, senatorów, a także samorządow-
ców udało się kontynuować  tę akcję – powiedział, 
witając  zebranych,  prezes  Stowarzyszenia  „Wspól-
nota Polska” Dariusz P. Bonisławski. Marszałek Sta-
nisław  Karczewski  wyraził  zadowolenie,  że  akcja, 
zapoczątkowana  ponad  7  lat  temu,  nabiera  takie-
go rozpędu. „To cieszy, kiedy młodzież przyjeżdża 
do Polski.  To  są wielkie przeżycia  i  dla nich,  i  dla 
ich  rodziców.  Niepowtarzalne  przeżycia  z  pozna-
nia  Polski,  jej  historii,  ważnych  miejsc  dla  Polski 
i Polaków” – mówił. Uczestnicząca w uroczystości 
prezes Związku Polaków na Białorusi Andżelika Bo-
rys przypomniała, że początkowo celem akcji było 
przede  wszystkim  wspieranie  edukacji,  nauczania 
języka  polskiego w dawnych  republikach Związku 
Radzieckiego. Jak zaznaczyła, teraz ważne jest to, że 
stowarzyszenie kontynuuje tę akcję i rozszerza ją na 
cały świat. Daje ona szansę na poznanie ojczyzny, 
pokochanie jej i odpoczynek. 
W spotkaniu uczestniczyły dzieci i młodzież m.in. 

z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Czech i USA. W 2017 r. 
w  ramach  akcji  do  Polski  przyjechało  ok.  1,7  tys. 
dzieci z 36 krajów, które gościły w 30 polskich mia-
stach  i  uczestniczyły w  43  turnusach  edukacyjno- 
-wypoczynkowych.
20  lipca  2017  r.  w  Olsztynie  marszałek Stani-

sław Karczewski spotkał się z uczestnikami akcji 
„Lato z Polską”. W  spotkaniu uczestniczyli  prezes 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz P. Bo-
nisławski,  rektor  i kanclerz Uniwersytetu Warmiń-
sko-Mazurskiego – prof. Ryszard Górecki  i dr  inż. 
Aleksander  Socha  oraz  prezes  Fundacji  ŻAK 
UWM Tomasz Selwent. Marszałek Senatu obejrzał 

program artystyczny w wykonaniu uczestników ko-
lonii, dzieci polskiego pochodzenia z Rosji i Ukra-
iny.  Następnie  rozmawiał  z  dziećmi,  młodzieżą 
i  wychowawcami,  a  także  przekazał  im  prezenty 
– sprzęt sportowo-rekreacyjny. Marszałek otrzymał 
od  uczestników  kolonii  przygotowany  przez  nich 
album „Moja Polska”. „Bardzo sobie cenię kontakt 
z Polakami z zagranicy, a najbardziej z młodzieżą. 
Ponieważ  wielu  młodych  wiąże  swą  przyszłość 
z Polską, to są oni naszymi potencjalnymi następ-
cami w Sejmie i Senacie, ale także w wielu innych 
miejscach pracy, chociażby jako lekarze” – stwier-
dził marszałek Stanisław Karczewski.
Podczas spotkania marszałek Senatu i prezes „Sto-

warzyszenia  „Wspólnota  Polska”  Dariusz  P.  Boni-
sławski rozmawiali o rozszerzeniu akcji „Lato z Pol-
ską” w 2018 r. o kolejne samorządy. „To od Senatu 
zależy  dużo. W  przyszłości  chcemy  mieć  jeszcze 
większe  środki  na  wspieranie  Polaków  mieszkają-
cych za granicą. Te pieniądze mają być przeznacza-
ne głównie na kontakt z Polską – stwierdził marsza-
łek Stanisław Karczewski.
Tego samego dnia marszałek Senatu odwiedził po-

lonijne dzieci przebywające w Polsce na koloniach 
zorganizowanych  przez  Ośrodek  Caritas  Archidie-
cezji Warmińskiej w Rybakach oraz Ośrodek ZHP 
w Ząbiu, gdzie przebywały dzieci z Wileńszczyzny. 
W Orzyszu marszałek spotkał  się z dziećmi z Bia-
łorusi, zaproszonymi przez Caritas Diecezji Ełckiej, 
a w Ukcie  k. Rucianego Nida –  z dziećmi  z USA, 
Niemiec  i  Polski,  przebywającymi  na  obozie  języ-
kowym  zorganizowanym  przez  Fundację  na  rzecz 
Wspierania i Rozwoju Szkół Polonijnych.
W  2017  r.  wakacje w  Polsce  spędzały  dzieci  z: 

Australii,  Azerbejdżanu,  Białorusi,  Brazylii,  Bułga-
rii, Czech, Gruzji, Hiszpanii, Kanady, Kazachstanu, 
Kirgistanu, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Niemiec, Rosji, 
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Rumunii, Turkmenistanu, Ukrainy, USA, Uzbekista-
nu i Węgier. Z budżetu Kancelarii Senatu środki na 
ten cel otrzymało 16 stowarzyszeń i fundacji. Dzie-
ci miały okazję zwiedzić ciekawe miejsca i muzea, 
a także uczyć się o sprawach ważnych dla każdego 
Polaka. Przy okazji wycieczek do Warszawy mogły 
odwiedzić Senat.
25  lipca  2017  r.  w  Urzędzie  Marszałkowskim 

w  Rzeszowie  odbyło  się spotkanie z kierownic-
twem i delegacjami zespołów uczestniczących 
w XVII Światowym Festiwalu Polonijnych Zespo-
łów Folklorystycznych. Odczytano  list marszałka 
Stanisława Karczewskiego, skierowany do uczestni-
ków festiwalu. Marszałek Senatu podkreślił, że wy-
stępując  przed  publicznością,  festiwalowi  goście 
mogli „opowiedzieć o współczesnej Polonii, dając 
przykład tego, że więź z krajem można wyrazić nie 
tylko poprzez  język,  lecz  także poprzez kultywo-
wanie polskiej tradycji i sztuki ludowej”. Jak ocenił, 

„działalność  artystyczna  jest  pięknym  sposobem 
na manifestowanie, podtrzymywanie  i zachowane 
polskości na obczyźnie”. 
Podczas  spotkania  sekretarz  stanu  w  Kancelarii 

Prezydenta  RP  Adam  Kwiatkowski  w  imieniu  pre-
zydenta Andrzeja Dudy, który objął  festiwal patro-
natem  honorowym,  podziękował  uczestnikom  za 
podtrzymywanie polskości za granicą oraz propago-
wanie polskiej kultury i tradycji w krajach zamiesz-
kania. 
XVII  Światowy  Festiwal  Polonijnych  Zespołów 

Folklorystycznych odbywał  się 21–25  lipca 2017  r. 
w Rzeszowie i w 35 innych miejscowościach regio-
nu  podkarpackiego.  Wzięło  w  nim  udział  ponad 
tysiąc przedstawicieli Polonii z 14 krajów, z 5 kon-
tynentów, skupionych w 37 zespołach. Festiwal jest 
jedną z największych tego typu imprez na świecie. 
Jego organizatorem jest Stowarzyszenie „Wspólnota 
Polska” przy współudziale  finansowym Podkarpac-

kiego  Urzędu  Marszałkowskiego, 
Urzędu Miasta Rzeszowa oraz do-
finansowaniu ministerstwa  kultury 
i Kancelarii Senatu.
29 lipca 2017 r. marszałek Stani-

sław Karczewski wziął udział w in-
auguracji XVIII Światowych Let-
nich Igrzysk Polonijnych „Toruń 
2017”.  Honorowym  patronatem 
objął  je  prezydent Andrzej Duda, 
a Senat był ich mecenasem. Zwra-
cając  się  do  uczestników  igrzysk, 
marszałek  podziękował  im  za  tak 
liczny udział. „Dziękuję wam za to, 
że jesteście tutaj i kochacie Polskę. 
Będziecie  rywalizować  w  silnej 
konkurencji, ale przede wszystkim 
będziecie razem!” – mówił.
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W  zawodach,  które  odbywały  się  na  toruńskich 
obiektach sportowych, wzięło udział ok. 1 tys. polo-
nijnych sportowców z 33 krajów. Rywalizowali w 25 
dyscyplinach w różnych kategoriach wiekowych, do 
zdobycia było aż 3300 medali. Najliczniejsza ekipa, 
licząca 117 zawodników, przyjechała z Czech. Naj-
starszy  uczestnik  igrzysk miał  85  lat,  a  najmłodszy 
–  4  lata.  Historia  Letnich  Igrzysk  Polonijnych  sięga 
1934  r.  Po  upadku  komunizmu w  obecnej  formule 
wznowiono je dzięki inicjatywie pierwszego marszał-
ka odrodzonego Senatu Andrzeja Stelmachowskiego. 
1  sierpnia  2017  r.  senator Małgorzata Kopicz-

ko z Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Pola-
kami za Granicą spotkała się z grupą nauczycieli 

polonijnych z Niemiec.  Rozmawiano  o  znaczeniu 
nauczania języka polskiego i historii w kształtowaniu 
tożsamości narodowej dzieci i młodzieży polskiego 
pochodzenia, a także o roli nauczycieli w tym proce-
sie oraz o potrzebie rozwijania ich kompetencji pe-
dagogicznych  i  wspierania  organizacji  polonijnych 
przez Senat. Senator podkreśliła, że Izba, sprawując 
pieczę nad Polonią i Polakami za granicą, przywią-
zuje szczególną wagę do edukacji dzieci i młodzie-
ży pochodzenia polskiego mieszkających za granicą. 
Dziękowała  nauczycielom  za  ich  zaangażowanie 
w pracę  i doskonalenie kompetencji zawodowych. 
Jak podkreśliła, w swoich lokalnych społecznościach 
są oni najważniejszymi działaczami polonijnymi. 
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Nauczyciele  mówili  o  swoich  doświadczeniach 
w  prowadzeniu  szkół  polskich  w  Niemczech.  Po-
informowali  również  o  sprawnym  wydawaniu 
uczniom  polskich  szkół  w  Niemczech  legitymacji 
szkolnych, potwierdzających m.in.  ich uprawnienia 
do ulgowych przejazdów w Polsce. 
3–4  sierpnia  2017  r. wicemarszałek Maria Koc 

i senator Margareta Budner przebywały z wizytą 
na Białorusi – w Grodnie i Sopoćkiniach.  Celem 
wizyty było zapoznanie się z sytuacją szkół polskich 
na Białorusi, szczególnie zaś z kwestią nauczania ję-
zyka polskiego.
Senacka  delegacja  spotkała  się  z  przedstawicie-

lami Związku Polaków na Białorusi, prezesem Pol-
skiej Macierzy Szkolnej Stanisławem Sienkiewiczem, 
a także z dyrektorką Szkoły nr 36 z Polskim Językiem 
Nauczania  w  Grodnie  Danutą  Surmacz.  Podczas 
rozmów,  w  których  uczestniczyli  przedstawiciele 
grodzieńskiego  kuratorium,  wicemarszałek  Maria 
Koc wyraziła zaniepokojenie zauważalnym ostatnio 
ograniczeniem dostępu do nauki  języka polskiego. 
Zwróciła uwagę na konieczność zwiększenia liczby 
zajęć  fakultatywnych  i  przyjęć  do  szkoły  polskiej, 
tak aby wszystkie potrzeby naszych rodaków miesz-
kających w obwodzie grodzieńskim w zakresie na-
uki języka ojczystego były zaspokojone. W rozmo-
wie z przedstawicielami kuratorium wicemarszałek 
Maria Koc zauważyła, że liczba dzieci uczących się 
języka polskiego w szkołach państwowych na Bia-
łorusi ciągle maleje, mimo że zainteresowanie jego 
nauką  jest coraz większe. Wprawdzie w porówna-
niu z 2016 r. zwiększyła się liczba dzieci, które mają 
być przyjęte do I klasy szkoły w Grodnie, ale liczba 
fakultatywnych zajęć z języka polskiego niepokoją-
co się zmniejsza.
Podsumowując wizytę na Białorusi, wicemarsza-

łek Maria Koc podkreśliła, że ogromną pracę wyko-
nują szkoły społeczne, prowadzone przez Związek 

Polaków na Białorusi i Macierz Szkolną. Jak zauwa-
żyła, nauczanie języka w tamtejszym systemie spo-
łecznym jest bardzo trudne. To państwo białoruskie 
powinno brać  na  siebie  odpowiedzialność,  tak  jak 
czyni to Polska w stosunku do nauczania języka bia-
łoruskiego.
W czasie wizyty na Białorusi przedstawicielki Se-

natu przekazały dary, w  tym  leki  i  sprzęt medycz-
ny, siostrom serafitkom (Zgromadzenie Córek Matki 
Bożej  Bolesnej)  z  Sopoćkiń  pod  Grodnem,  gdzie 
mieszka liczna polska mniejszość. Zakonnice opie-
kują się osobami starszymi i samotnymi.
8  sierpnia  2017  r.  przewodnicząca Komisji 

Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Gra-
nicą senator Janina Sagatowska spotkała się w Se-
nacie z liderami organizacji polonijnych z Rosji, 
Kazachstanu i Mołdawii,  którzy  przyjechali  do 
Polski na szkolenie, organizowane przez Regional-
ne Stowarzyszenie Wschód – Zachód w Płocku już 
od  2005  r.  Jego  celem było wspieranie  zachowa-
nia polskości, wychowywanie młodzieży w duchu 
patriotycznym, poszerzanie horyzontów edukacyj-
nych oraz podtrzymywanie kultury i tradycji. 
Podczas  spotkania  rozmawiano  m.in.  o  Karcie 

Polaka i nowelizacji ustawy o repatriacji. Zdaniem 
senator  Janiny  Sagatowskiej  ustawa  o  repatriacji 
przed  nowelizacją  była  „martwa”,  a  sprowadza-
nie  rodaków ze Wschodu  stanowiło dla  samorzą-
dów zbyt duże obciążenie. Obecnie państwo bę-
dzie mogło wesprzeć finansowo proces repatriacji 
w dużo większym stopniu. Przewodnicząca komisji 
emigracji  mówiła  także  o  działaniach  Senatu  po-
dejmowanych w ramach sprawowania pieczy nad 
Polonią i Polakami za granicą. Jak poinformowała, 
najwięcej  środków  jest  przekazywanych  na  edu-
kację  i  nauczanie  języka  polskiego.  Priorytetowo 
traktowane  są  też działania na  rzecz kultury  i  za-
chowania  dziedzictwa  polskiego,  np.  renowacja 
zabytków. Senator omówiła też wsparcie udzielane 
mediom i organizacjom polonijnym, a także pomoc 
charytatywną. Jak zaznaczyła, Polonia jest bardzo 
liczna  i  niezwykle  aktywna,  dlatego  na  sfinanso-
wanie wszystkich  działań  nie wystarcza  środków. 
Izba dostrzega potrzebę zwiększenia  ich wysoko-
ści,  dlatego  Komisja  Spraw  Emigracji  i  Łączności 
z  Polakami  za  Granicą  pozytywnie  zaopiniowała 
projekt  budżetu  na  2018  r.,  w  którym  na  ten  cel 
zaplanowano 80 mln zł.
Przedstawiciele 8 organizacji polonijnych z Bar-

naułu,  Bijska,  Gornoałtajska,  Omska  i  Kemerowa 
w Rosji, Czkałowa w Kazachstanie i Bielc w Moł-
dawii  opowiadali  o  działaniach,  jakie  podejmują 
na  rzecz  podtrzymania  więzi  z  Polską.  Zrzeszają 
się  i  prowadzą  kursy  języka  polskiego  i  historii, 
kultywują  tradycje  i kulturę, wydając czasopisma, 
organizując festiwale i konferencje. Jak podkreślali, 
bardzo ważne jest dla nich pielęgnowanie poczu-
cia polskości.
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literaturoznawca prof.  Piotr Biłos. Narodowe Czyta-
nie, które odbyło się już po raz 6., swoim patronatem 
objął prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką.
Podczas  pobytu  w  Paryżu  marszałek  Stanisław 

Karczewski złożył kwiaty na grobie Marii Skłodow-
skiej-Curie w Panteonie  i  odwiedził  Instytut Rado-
wy, który powstał z jej inicjatywy. Spotkał się także 
z członkami i sympatykami Stowarzyszenia Polskich 
Kombatantów we  Francji. Marszałek  dziękował  im 
za  przekazywanie wiedzy  o  bohaterstwie  polskich 
żołnierzy walczących na wszystkich frontach II woj-
ny  światowej,  a  także  za  dbałość  o  prawdę  histo-
ryczną. Minutą ciszy uczczono żołnierzy poległych 
w czasie II wojny światowej w obronie Polski i Fran-
cji.  Spotkanie  zakończyło  się  złożeniem  kwiatów 
pod  tablicą  upamiętniającą  polskich  oficerów  za-
mordowanych w Katyniu. Delegacja Senatu odwie-
dziła także liczącą ok. 1500 uczniów Polską Szkołę 
im. Adama Mickiewicza, w której odbyła się uroczy-
sta  inauguracja nowego roku szkolnego. Zwracając 
się do uczniów i grona pedagogicznego, marszałek 
Stanisław Karczewski podkreślił, jak ważna dla nie-
go  i  polskiego  Senatu  jest  aktywność  Polonii  fran-
cuskiej, w tym działalność paryskiej szkoły polskiej. 
„Dla mnie to wielka radość widzieć tak wiele osób 
zaangażowanych  w  poznawanie  języka  polskiego 
i historii, wszystkiego, co jest związane z Polską. Za-
chęcam was do dalszej nauki, a przede wszystkim 
do dalszego pogłębiania wiedzy o Polsce, o naszej 
tradycji i pięknej, ale często tragicznej historii. Prze-
cież właśnie  tu,  do Francji,  przyjeżdżało  tak wielu 
Polaków. Oni wybudowali tę szkołę, aby tę polskość 

28  sierpnia  2017  r.  marszałek Stanisław Kar-
czewski spotkał się z uczestnikami „Lata z Polską”, 
17-osobową  grupą  polskich  dzieci  z  Czech,  która 
przez 2 tygodnie szkoliła się na Katamaranie Gemini 
3 pod czujnym okiem kpt Romana Paszkego i jego 
załogi. Młodzież zwiedziła także Trójmiasto i Pomo-
rze, wypoczywała na plaży, brała udział w zajęciach 
ekologicznych. Młodzi ludzie dziękowali marszałko-
wi za możliwość udziału w projekcie. 

Marszałek  Stanisław  Karczewski  w  polskiej  am-
basadzie w Paryżu  2 września  2017  r. wziął  udział 
w Narodowym Czytaniu „Wesela” Stanisława Wy-
spiańskiego. Wspólnie z marszałkiem fragmenty dra-
matu czytały aktorki Elżbieta Koślacz-Virol i Agniesz-
ka  Grzybowska,  a  w  lekturę  wprowadził  wybitny 
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podtrzymywać na obczyźnie” – powiedział marsza-
łek Senatu. Wizyta w Paryżu zakończyła się złoże-
niem kwiatów na grobie Fryderyka Chopina  i przy 
pomniku Polaków poległych za Francję na zabytko-
wym cmentarzu Père-Lachaise.
2  września  2017  r.  w  Domu  Kultury  Polskiej 

w Wilnie  i Gimnazjum  im.  J.  Śniadeckiego w So-
lecznikach przewodnicząca Komisji Spraw Emi-
gracji i Łączności z Polakami za Granicą senator 
Janina Sagatowska przekazała wyprawki szkolne 
pierwszoklasistom ze szkół polskich na Litwie. 
W uroczystościach wzięli udział także wiceminister 
spraw zagranicznych  Jan Dziedziczak  i  poseł An-
drzej Kryj z sejmowej Komisji Łączności z Polakami 
za Granicą.

Senator  Janina  Sagatowska 
dziękowała  działaczom  Pol-
skiej  Macierzy  Szkolnej  na 
Litwie  „za  matczyną  opiekę 
nad  tym,  co  najważniejsze  – 
nad  kształtowaniem  od  ma-
łego dziecka postaw rodaków 
na  Litwie”.  Wiceminister  Jan 
Dziedziczak  wyraził  zado-
wolenie  z  rozpoczęcia  kolej-
nego nowego  roku szkolnego 
w  polskiej  szkole  i  wysłanie 
do  niej  polskich  dzieci.  „To 
jest  bardzo  ważne,  zwłasz-
cza  tutaj, na Wileńszczyźnie, 
w  miejscu,  gdzie  polskość 
jest  tak  głęboko  zakorzenio-
na” – podkreślił. Zapewnił, że 
Polska pamięta o rodakach na 

Litwie  i  zawsze będzie  ich w  tym wspierać. Akcja 
„Wyprawki dla polskich szkół” jest jednym z wielu 
tego typu przykładów” – podkreślił wiceminister.
Wyprawki odebrało 87 uczniów klas pierwszych 

ze szkoły Łazdinai (Leszczyniaki), szkoły podstawo-
wej w Kolonii Wileńskiej, gimnazjum inżynieryjnego 
im. Joachima Lelewela w Wilnie, gimnazjum im. św. 
Jana Bosko w Jałówce (Egliszki) i gimnazjum w Mic-
kunach. W Solecznikach wyprawki otrzymało 200 
uczniów  ze  szkół  polskich  rejonu  solecznickiego. 
Wyprawki  dla  uczniów  klas  pierwszych  przygoto-
wały, we współpracy ze Stowarzyszeniem Nauczy-
cieli  Szkół  Polskich  na  Litwie,  „Macierz  Szkolna” 
i  Fundacja  „Pomoc Polakom na Wschodzie” w  ra-
mach projektu „Bon Pierwszaka”, realizowanego ze 
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senator Barbary Borys-Damięckiej  „Szkoła Liderów 
Polonijnych”  jest  doskonałym  przykładem  inicjaty-
wy, która otrzymała dofinansowanie. 
Młodzi liderzy zapoznali się także z kilkoma pro-

jektami,  realizowanymi  z  sukcesem  od  lat  przez 
organizacje polonijne w Europie jako przykładami 
inspirujących  dobrych  praktyk.  Senator  Barbara 
Borys-Damięcka  mówiła  m.in.  o  konkursach  dla 
dzieci i młodzieży oraz nagrodach za działania na 
rzecz Polonii i Polaków za granicą. Poinformowała 
także o londyńskim Polskim Uniwersytecie na Ob-
czyźnie,  którego  doktorat honoris causa  otrzymał 
m.in. prof. Zbigniew Brzeziński, wybitny politolog 
i dyplomata.
23  września  2017  r. wicemarszałek Michał Se-

weryński i przewodniczący senackiej Polsko-Fran-
cuskiej Grupy Parlamentarnej senator Aleksander 
Pociej wzięli udział w uroczystości otwarcia Prze-
strzeni Muzealnej Witolda Gombrowicza w Vence 
we Francji. W ceremonii uczestniczyli także: wdo-
wa po pisarzu Rita Gombrowicz, wiceminister kul-
tury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin, bur-
mistrz miasta Vence Catherine  le Lan,  senatorowie 
i  posłowie  reprezentujący  Polsko-Francuską Grupę 
Parlamentarną.
Podczas  uroczystości  wicemarszałek Michał  Se-

weryński podziękował za trud i wytrwałość w pod-
trzymywaniu pamięci o życiu  i  twórczości pisarza. 
Wyraził nadzieję, że nowo otwarta przestrzeń mu-
zealna stanie się nie tylko żywym pomnikiem Witol-
da Gombrowicza i miejscem jego pamięci, ale także 
ważnym ośrodkiem życia społecznego Polonii i fo-
rum wymiany myśli.

środków Kancelarii Senatu. Za 276 120 zł zakupio-
ne  zostały  1062  wyprawki  dla  pierwszoklasistów 
z 63 polskich szkół na Litwie. Ponadto każdy uczeń 
otrzyma 440 zł stypendium.
4 września 2017 r. senator Barbara Borys-Damięc-

ka z Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami 
za Granicą spotkała się w Senacie z młodymi dzia-
łaczami organizacji polonijnych ze Stanów Zjedno-
czonych i Kanady. Rozmawiano o wsparciu Izby dla 
Polaków mieszkających za granicą. Liderzy zapoznali 
się z przykładami dobrych praktyk w zakresie projek-
tów kulturalnych i oświatowych. Spotkanie odbyło się 
w ramach 9. edycji projektu „Szkoła Liderów Polonij-
nych”, dofinansowywanego przez Senat.
Jak podkreśliła  senator Barbara Borys-Damięcka, 

„bycie  liderem  zobowiązuje”,  dlatego  zachęcała 
do inicjowania przedsięwzięć, które mobilizują Po-
laków mieszkających  za  granicą  do pielęgnowania 
związków z ojczyzną, a także do promowania pol-
skości i nawiązywania współpracy z przedstawicie-
lami nauki i biznesu w krajach swojego zamieszka-
nia. Przyznała, że szczególnie bliskie są jej projekty 
związane z kulturą  i  promujące naukę  języka pol-
skiego. Zachęcała do popularyzacji za granicą pol-
skich filmów, które mimo wysokiego poziomu arty-
stycznego w wielu miejscach na świecie są zupełnie 
nieznane. 
Liderzy  polonijni  interesowali  się  działaniami 

podejmowanymi  przez  Senat  i  funkcjonowaniem 
Komisji Spraw Emigracji  i Łączności z Polakami za 
Granicą. Mowa była o możliwościach dofinansowa-
nia projektów w ramach środków, jakimi dysponuje 
Izba na rzecz Polonii i Polaków za granicą. Zdaniem 
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Podczas pobytu w Vence wicemarszałek  Senatu 
spotkał się także z Polonią z Lazurowego Wybrzeża. 
Ambasador RP Tomasz Młynarski  i konsul general-
na  Joanna Kozińska-Frybes w asyście wicemarszał-
ka odznaczyli srebrnym krzyżem zasługi Marię Lu-
dwiczak ze stowarzyszenia „Amicale des Polonais” 
i Martę Foltzer ze stowarzyszenia Polonica w Aix-en 
– Provence.
Polscy  parlamentarzyści  spotkali  się  także 

z  przewodniczącym  międzyparlamentarnej  grupy 
przyjaźni Polska – Francja Senatu Francji Jean Pier-
rem Leleux, senatorem z regionu Alpes Maritimes, 

i  Loiciem  Dombrevalem,  deputowa-
nym  do  parlamentu  francuskiego. 
Rozmowy dotyczyły przyszłości  sto-
sunków polsko-francuskich oraz wizji 
Unii Europejskiej.
26 września 2017 r. marszałek Stani-

sław Karczewski uczestniczył w uro-
czystym powitaniu w Markach koło 
Warszawy 5-osobowej rodziny repa-
triantów z Kazachstanu  i  przekaza-
niu  im  przez  burmistrza  miasta  Jacka 
Orycha  kluczy  do  wyremontowanego 
przez  władze  miasta  domu.  „Cieszę 
się,  że  kolejna  rodzina  repatriantów 
polskiego  pochodzenia  z  Kazachstanu 
znalazła swoje miejsce i przeznaczenie 
tu, w  Polsce”  –  powiedział marszałek. 
Podkreślił, że prezydent Andrzej Duda, 

Senat i polski rząd od 2 lat poważnie podchodzą do 
problemów, jakie mają Polacy mieszkający za granicą. 
„Chcemy sprowadzić jak najwięcej Polaków żyjących 
w Kazachstanie. Liczymy na to, że do Polski wróci kil-
kanaście tysięcy rodaków. To taki wielki wyrzut sumie-
nia, że przez tak wiele lat nie potrafiliśmy sprowadzić 
Polaków do kraju” – mówił marszałek Senatu. 
Z kolei Aleksandra Ślusarek, prezes Związku Re-

patriantów RP i główna organizatorka powrotów do 
ojczyzny  Polaków  z  Kazachstanu,  podkreśliła,  że 
jednym z ważniejszych, wymiernych efektów repa-
triacji całych rodzin jest ich scalanie.

Szczegółowe informacje na temat opieki Senatu nad Polonią 
dostępne są na stronie internetowej Senatu: 

www.senat.gov.pl
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PRZEGLĄD  
WYDARZEŃ

W Senacie  16–18  sierpnia  2017  r.  odbywała  się 
międzynarodowa konferencja „Informacja jako 
podstawa solidarności społecznej; rola parlamen-
tarnych bibliotek i służb analitycznych”, stanowią-
ca tzw. spotkanie satelickie, poprzedzające kongres 
IFLA (Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i In-
stytucji Bibliotecznych) we Wrocławiu 19–29 sierp-
nia 2017 r. Konferencję, w której wzięło udział około 
140 przedstawicieli biur badawczych i bibliotek par-
lamentarnych  z  Europy,  Azji,  Afryki,  Ameryki  Pół-
nocnej  i  Południowej,  zorganizowały Biuro Analiz, 
Dokumentacji  i  Korespondencji  Kancelarii  Senatu 
oraz Biblioteka  Sejmowa, będące członkami  sekcji 
bibliotek i służb badawczych parlamentów IFLA.
Otwierając  spotkanie,  szef Kancelarii  Senatu mi-

nister Jakub Kowalski zwrócił uwagę, że jego temat 
ma  szczególne  znaczenie w  obecnej  sytuacji mię-
dzynarodowej. Wskazał także na potrzebę wymiany 
informacji  między  urzędnikami  reprezentującymi 

różne systemy parlamentarne, ponieważ to właśnie 
oni wspierają proces stanowienia prawa.
Wiceminister  nauki  i  szkolnictwa  wyższego  se-

nator Aleksander Bobko podkreślił wyjątkową funk-
cję,  jaką  uczestnicy  konferencji  pełnią  w  swoich 
biurach parlamentarnych. Od  ich pracy zależą bo-
wiem kultura stanowienia prawa, dostęp do wiedzy 
i  informacji,  budowa kapitału  społecznego w wol-
nym państwie. Dlatego powstają pytania o  sposób 
zapewnienia  bezstronnej  informacji  i  wspierania 
procesu  legislacyjnego  przez  biblioteki  i  zespoły 
badawcze oraz liczbę informacji, które należy upu-
bliczniać.  Według  senatora  kolejnym  wyzwaniem 
jest zapewnienie wiedzy eksperckiej, która nie służy 
grupom  interesu  i  partiom politycznym.  Jak mówił 
senator, każdy obszar naszego życia został obudo-
wany licznymi przepisami prawa, podczas gdy de-
kalog  spisano  na  2  kamiennych  tablicach. Dlatego 
niezwykle  ważna  jest  rola  służb  parlamentarnych, 
które powinny w jasny sposób przekazywać społe-
czeństwu stanowione prze ustawodawcę prawo.
Podczas  konferencji  jej  uczestnicy  zapoznali  się 

m.in.  z  osiągnięciami  Kancelarii  Sejmu  i  Senatu 
w zakresie informacji, z instytucjami konsultacji spo-
łecznych, petycji i wysłuchania publicznego, a także 
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z projektem „Archiwa Przełomu 1989–1991”. Kolejny 
dzień obrad poświęcony był wymianie doświadczeń 
i  omówieniu  praktycznych  nowoczesnych  narzę-
dzi  stosowanych przez biblioteki  i biura badawcze 
poszczególnych  parlamentów.  Rozmawiano  o  sto-
sowaniu  innowacyjnych  rozwiązań,  które  uspraw-
nią  proces  przygotowywania  i  przekazywania  in-
formacji  parlamentarzystom  i  obywatelom,  m.in. 
o  wykorzystaniu  multimediów  czy  prezentowaniu 
treści  w  postaci  graficznej. Mówiono  o  znaczeniu 
i  prawidłowym wykorzystaniu  innowacji  i  nowych 
technologii w pracy parlamentarnych służb badaw-
czych i bibliotekarskich. Przedstawiciel Brazylii za-
chęcał do zastosowania nowatorskiej metody design 
thinking, czyli  tzw.  myślenia  projektowego  w  ko-
munikacji,  polegającego  na  projektowaniu  procesu 
przekazywania  informacji  z  uwzględnieniem  po-
trzeb odbiorców, do których są kierowane. Uczest-
nicy konferencji wzięli  także udział w warsztatach 
wzmacniających ich kompetencje  i poszerzających 
wiedzę. 
Marszałek  Stanisław  Karczewski  25  sierpnia 

2017 r. wziął udział w konferencji „Konstytucja dla 
obywateli, nie dla elit”,  która  zainaugurowała  de-
batę na  temat zmian w konstytucji, zapowiedzianą 
przez prezydenta Andrzeja Dudę. 
W  swoim wystąpieniu marszałek  Senatu  zgodził 

się z prezydentem, że obecna konstytucja wymaga 
zmian.  „Mamy  doświadczenia  i  wiemy,  w  którym 
miejscu  konstytucja  nie  spełnia  naszych  oczeki-
wań,  w  którym  miejscu  konstytucja  stwarza  duże 
niedogodności,  gdzie  są  pomieszane,  czy  wręcz 
niedookreślone kompetencje poszczególnych orga-
nów władzy państwa” – powiedział. Jak wskazywał, 
w nowej konstytucji powinny być zagwarantowane 
prawa do emerytury, bezpłatnej nauki i bezpłatnego 
leczenia, a także powinno się znaleźć zabezpiecze-
nie dla programu „Rodzina 500 +”. Marszałek Sta-
nisław  Karczewski  wyraził  nadzieję,  że  znajdą  się 
tam też zapisy gwarantujące miejsca w Senacie dla 
Polonii. „Chciałbym, by więź z Polonią była silniej-
sza i by w nowej konstytucji było zagwarantowane 
miejsce dla jej przedstawiciela w parlamencie” – za-
znaczył.
Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda 

i  marszałek  Senatu  przypomnieli  o  obywatelskim 
projekcie  konstytucji,  który  został  przygotowany 
w  1994  r.  przez  Społeczną Komisję  Konstytucyjną 
na  zlecenie  Komisji  Krajowej  NSZZ  „Solidarność”, 
przy  współpracy  Sekretariatu  Ugrupowań  Centro-
prawicowych  i  Niepodległościowych.  Marszałek 
Stanisław Karczewski podkreślił, że obywatelski pro-
jekt  konstytucji  nie  został  uwzględniony przez  siły 
lewicowe i liberalne, warto jednak obecnie nad nim 
pracować i o nim mówić.
Znaczenie dyskusji nad kształtem nowej konstytu-

cji podkreślił prezydent Andrzej Duda. „Chciałbym, 
żeby  takie  dyskusje  toczyły  się w  całej  Polsce,  bo 

dla mnie jest niezwykle ważne, żeby ten temat stał 
się  rzeczywiście  tematem  społecznym,  żeby wielu 
ludzi wyrobiło  sobie  zdanie  i  zastanowiło  się  nad 
tym, jak funkcjonuje obecna konstytucja i czego by 
na przyszłość oczekiwali: dla Rzeczypospolitej, ich 
dzieci i wnuków” – mówił. Zdaniem prezydenta de-
bata  na  temat  zmian w  konstytucji  powinna  doty-
czyć m.in. wieku emerytalnego, podziału władz czy 
służby zdrowia. Konstytucja musi też być zrozumia-
ła dla ludzi. Prezydent przedstawił także propozycję 
dwudniowego referendum (10 i 11 listopada 2018 r.). 
4  września  2017  r.  senator  Anna Maria  Anders, 

pełnomocnik  prezesa  Rady  Ministrów  ds.  dialogu 
międzynarodowego  zamknęła w  Senacie wystawę 
„Armia Andersa – Szlak Nadziei”. Spotkała się tak-
że z osobami zaangażowanymi w realizację projektu 
„Szlak Nadziei”, by omówić dalsze plany związane 
z jego realizacją.
Wystawa,  prezentowana  w  Senacie  od  26  lipca 

2016  r., przypominała wydarzenia, które doprowa-
dziły do utworzenia w 1941 r. Polskich Sił Zbrojnych 
w ZSRR, począwszy od zawarcia paktu Ribbentrop 
– Mołotow  i  sowieckiej  agresji na Polskę 17 wrze-
śnia 1939 r. Na kilkunastu planszach przypomniano 
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m.in.  losy Polaków, którzy znaleźli  się pod okupa-
cją,  utworzenie  państwa  podziemnego,  przemoc, 
terror  i  ludobójstwo  dokonywane  zarówno  przez 
Niemców, jak i Sowietów, masowe deportacje lud-
ności  cywilnej.  Setki  tysięcy  osób  zesłano  do  ła-
grów, a polskich oficerów wziętych do niewoli za-
mordowano w 1940 r., m.in. w Katyniu i Charkowie. 
Wybuch  wojny  niemiecko-sowieckiej  w  czerwcu 
1941 r. sprawił, że ZSRR przystąpił do koalicji anty-
faszystowskiej i polski rząd emigracyjny mógł podpi-
sać 30 lipca 1941 r. w Londynie układ Sikorski – Maj-
ski, dzięki któremu w ZSRR mogły powstać Polskie 
Siły Zbrojne. Wystawa ukazywała także wydarzenia 
z 1942 r., kiedy od marca do listopada gen. Włady-
sław Anders wyprowadził z Rosji do Persji (Iran) i na 
Bliski Wschód ponad 120 tys. osób – 80 tys. żołnie-
rzy i 40 tys. cywilów, w tym 18 tys. dzieci. 
7  września  2017  r.  w  Krynicy-Zdroju  marszałek 

Stanisław  Karczewski  wziął  udział  w konferencji 
Europa Karpat,  podczas  której  poprowadził  panel 
„Oblicza intelektualne Europy Środkowej i Wschod-
niej”. Uczestnicy panelu zgodzili się, że ta część Eu-
ropy ma wspaniałą kulturę i wiele do zaoferowania 
innym  państwom  europejskim.  Kraje  regionu  kar-
packiego  mają  podobną  historię  i  doświadczenia, 
ich społeczeństwa jednak za mało o sobie wiedzą. 
Jak wskazywano, więcej uwagi, sił i środków należy 
poświęcić na wzajemne poznanie.
Podczas  debaty marszałek  Senatu  przywołał  re-

fleksję  św.  Jana  Pawła  II  nad  koncepcją  Europy 
„jako  skrzyżowania  dróg,  rzeki,  do  której  spływa-
ją  strumienie”. W  jego  opinii  oblicza  intelektualne 
Europy Środkowej  i Wschodniej  to bardzo  szeroko 
rozumiane  pojęcie  w  odniesieniu  do  cywilizacji 
i kultury, w tym do literatury, sztuki, nauki, tradycji 

oraz tożsamości. Jak stwierdził marszałek Stanisław 
Karczewski, ta część Europy nie ma jednego, wspól-
nego oblicza intelektualnego. Stanowi ono mozaikę 
narodowości,  etniczności,  języków  i  religii.  To  re-
gion z pogranicza Wschodu i Zachodu, który repre-
zentuje oryginalne wartości kulturowe. Według mar-
szałka Senatu obecna epoka to, z jednej strony, czas 
globalizacji,  charakterystycznej  dla  współczesnego 
świata,  z  drugiej  zaś  –  okres  procesu odwrotnego, 
czyli glokalizacji, której istota sprowadza się do idei: 
„myśl globalnie, działaj lokalnie”, afirmacji lokalno-
ści,  emancypacji  społeczności  lokalnych  i  narodo-
wych. 
Na Zamku Królewskim w Warszawie 18 września 

2017 r. odbyła się konferencja „Polska zobacz wię-
cej. Wielki Gościniec Litewski jako transgraniczna 
marka turystyczna”, którą zainaugurowano 3. edy-
cję akcji  „Polska zobacz więcej  – weekend za pół 
ceny”.  Spotkanie,  pod  patronatem  wicemarszałek 
Marii Koc i ministra sportu Witolda Bańki, zorgani-
zowały Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polska Orga-
nizacja Turystyczna, Lokalna Organizacja Turystycz-
na Wielki Gościniec Litewski i Muzeum Zbrojownia 
na Zamku w Liwie.
Wicemarszałek  Maria  Koc,  pomysłodawczyni 

reaktywacji  Wielkiego  Gościńca  Litewskiego  jako 
szlaku turystycznego, przypomniała, że był to jeden 
z  najważniejszych  traktów  handlowych  i  poczto-
wych Rzeczpospolitej w XVII i XVIII w. Jak podkre-
śliła,  niektóre  regiony Polski  z  dużym potencjałem 
turystycznym  nie  zostały  jeszcze  właściwie  wy-
promowane. Należą do nich m.in. wschodnie Ma-
zowsze i Podlasie. Takiej promocji służy reaktywa-
cja Wielkiego Gościńca  Litewskiego  jako produktu 
turystycznego.  Zdaniem  wicemarszałek  Marii  Koc 
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działanie to ma duże szanse na sukces dzięki zaan-
gażowaniu Lokalnej Organizacji Turystycznej Wielki 
Gościniec Litewski, samorządowców, osób prywat-
nych,  instytucji, animatorów kultury, przy wsparciu 
Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiej Organizacji 
Turystycznej czy Poczty Polskiej. 
Prezes  Polskiej  Organizacji  Turystycznej  Ro-

bert  Andrzejczyk  przypomniał,  że  Szlak  Wielki 
Gościniec  Litewski  został  wyróżniony w  konkur-
sie EDEN (European Destinations of Excellence) 
w 2017 r. w kategorii: turystyka kulturowa. Celem 
konkursu  jest  stworzenie europejskiej  sieci uzna-
nych  i  rozpoznawanych obszarów  turystycznych, 
charakteryzujących się wyjątkowymi walorami dla 

dziedzictwa  przyrodniczo-
-kulturowego  Europy.  Wy-
różnienie  daje  możliwość 
lepszej  promocji  Wielkie-
go  Gościńca  Litewskiego, 
miast  i  obiektów na  szlaku, 
a  także włączenia do euro-
pejskiej  sieci  turystycznej 
EDEN. 
„Turystyka  jest  najbardziej 

dynamicznie  rozwijającym 
się  sektorem  polskiej  gospo-
darki; jej udział w PKB wyno-
si około 6%” – mówił minister 
sportu i turystyki Witold Bań-
ka. Zapewnił, że rząd będzie 
wspierał promocję branży tu-
rystycznej.
Podczas  konferencji  dzia-

łania  na  rzecz  szlaku  turystycznego Wielki  Gości-
niec Litewski i jego atrakcje zaprezentował członek 
zarządu  Lokalnej  Organizacji  Turystycznej  Wielki 
Gościniec  Litewski  Marcin  Celiński.  Podkreślił,  że 
szlak  jest  niezwykły  pod względem  historycznym, 
kulturowym czy kulinarnym. Staje się on coraz bar-
dziej  rozpoznawalną marką  turystyczną.  Łączy  re-
giony i państwa.
„Ormianie w Polsce żyją od 650 lat. Polska była, 

jest  i  –  zapewniam  jako  polityk  –  będzie  otwarta 
i przyjaźnie nastawiona do innych narodów” – mó-
wił marszałek  Stanisław Karczewski,  otwierając  19 
września 2017 r. w Senacie konferencję „Ormianie 
polscy. Siedem wieków istnienia”,  zorganizowaną 
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z inicjatywy senatora Jana Żaryna przez Komisję Kul-
tury i Środków Przekazu wspólnie z Polską Akademią 
Umiejętności w Krakowie. Marszałek Senatu podkre-
ślił wkład Ormian w historię i kulturę polską, przywo-
łując znane postaci ormiańskiego pochodzenia: apb. 
Józefa Teodorowicza, Teodora Axentowicza, Krzysz-
tofa  Pendereckiego,  Zbigniew  Herberta,  Zbigniewa 
Cybulskiego  i  Anny  Dymnej.  Ambasador  Armenii 
w Polsce Edgar Ghazaryan przypomniał, że w 2017 r. 
obchodzone jest 650-lecie wydania przez Kazimierza 
Wielkiego przywileju dla Ormian we Lwowie, a tak-
że 25. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycz-
nych między Polską a Armenią. Z kolei Edward Mier-
-Jędrzejowicz, przedstawiciel mniejszości ormiańskiej 
w  Komisji  Wspólnej  Rządu  i  Mniejszości  Narodo-
wych i Etnicznych, zapewnił, że 7 wieków obecności 
Ormian w Polsce to czas godnie przeżyty z korzyścią 
i dla Ormian, i dla Polski.
Podczas konferencji historię diaspory ormiańskiej 

omówił  prof.  Claude Mutafian  z  Uniwersytetu  Pa-
ryskiego  i Narodowej Akademii Nauk Armenii. Są-
downictwo i samorząd ormiański w dawnej Polsce 
scharakteryzował prof. Krzysztof Stopka z Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego. Z kolei dr hab. Andrzej A. Zięba 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego mówił o Ormianach 
czynnie uczestniczących w polityce w okresie zabo-
rów, w XX-leciu międzywojennym  i współcześnie. 
Przypomniano  też  sylwetki  Józefa  Teodorowicza 
–  arcybiskupa  obrządku ormiańskiego we  Lwowie, 
teologa,  polityka  i  mecenasa  sztuki,  Karola  Bołoz 
Antoniewicza – zwanego Apostołem Galicji i Śląska, 
powstańca,  jezuity, misjonarza, poety, autora m.in. 
pieśni „Chwalcie łąki umajone”, Symeona Lehacego 
– podróżnika, kopisty, autora „Notatek podróżnych”.

„Ocena skutków regulacji w procesie stanowie-
nia prawa. Rok doświadczeń Senatu RP  w stoso-
waniu OSR” to tytuł międzynarodowej konferencji, 
zorganizowanej 20 września 2017 r. w Senacie przez 
Komisję Ustawodawczą. Wzięli w niej udział m.in. 

przedstawiciele  Parlamentu  Europejskiego,  OECD, 
środowisk  prawniczych,  organizacji  społecznych, 
nauczyciele akademiccy, a także urzędnicy.
Marszałek  Stanisław  Karczewski  podkreślił,  że 

ocena skutków regulacji  jest narzędziem, które po-
maga senatorom w stanowieniu dobrego prawa. Po-
informował, że w Kancelarii Senatu od ponad roku 
działa  Zespół  ds.  Oceny  Skutków  Regulacji,  który 
pomaga  senatorom w  stanowieniu  prawa. Według 
marszałka tego typu oceny są ważną pomocą przy 
podejmowaniu  decyzji  przez  parlamentarzystów 
na poszczególnych etapach procesu legislacyjnego. 
„My, parlamentarzyści, wiemy, jak wielka spoczywa 
na  nas  odpowiedzialność.  Głosując,  decydujemy 
o  ustanowieniu  norm,  które  wywołują  konkretne 
skutki  społeczne,  ekonomiczne  i  prawne.  Wydaje 
się, że przed OSR  jest przyszłość. Wyobrażam so-
bie, że tak często, jak przywołujemy opinie autoryte-
tów w debacie parlamentarnej, tak często będziemy 
powoływać się na opinie OSR” – mówił przewod-
niczący  Komisji  Ustawodawczej  senator  Stanisław 
Gogacz.
Senackie spotkanie było okazją do wymiany do-

świadczeń  w  zakresie  stosowania  ocen  skutków 
regulacji  (OSR) w  parlamencie  i  na  poziomie mi-
nisterialnym, a także poznania rozwiązań stosowa-
nych w systemach prawnych państw europejskich, 
np. funkcjonującej w niemieckim systemie OSR od 
2006 r. Narodowej Rady Kontroli Regulacji. Ocena 
społeczno-gospodarczych  skutków wprowadzenia 
w życie przygotowywanych ustaw ma na celu unik-
nięcie ewentualnych błędów, zanim projektowana 
ustawa  stanie  się obowiązującym prawem.  Jest  to 
nowoczesne  narzędzie,  którego  znaczenie  rośnie, 
czego  dowodem  jest  międzynarodowa  tenden-
cja  na  rzecz  lepszych  regulacji  (Better  Regulation 
Agenda). Rozwój tej tendencji i stopień wdrażania 
OSR w  różnych  krajach monitorowany  jest  przez 
OECD.

Uczestnicy  konferencji  dys-
kutowali  nad  sposobami  roz-
wijania ocen skutków regulacji. 
Zwracali  uwagę,  że  na  drodze 
do  większej  powszechności 
ich stosowania pojawiają się ta-
kie  przeszkody,  jak  chociażby 
ograniczenia  kadrowe.  Kolej-
nym wyzwaniem jest dostęp do 
baz danych, które  są podstawą 
rzetelnej  analizy  i  wyciągania 
wniosków pod kątem oceny na-
stępstw konkretnych propozycji 
legislacyjnych.  W  wielu  wy-
padkach  jednak  nie  ma  odpo-
wiednich baz danych, wówczas 
informacje muszą  być  pozyski-
wane poprzez badania i konsul-
tacje  społeczne.  Wskazywano 
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również  na  potrzebę  ujednolicenia  metodologii 
opracowywania ocen  regulacji oraz wypracowania 
systemu weryfikującego ich stosowanie. Sprzyjałoby 
to  przejrzystości  wprowadzanych  norm  prawnych 
i spójności całego systemu legislacyjnego. To ważne 
nie  tylko  z  perspektywy  decydentów,  ale  również 
obywateli.
Zespół ds. Oceny Skutków Regulacji funkcjonuje 

w Kancelarii Senatu w ramach Biura Legislacyjnego 
od kwietnia 2016 r. Dotychczas sporządził 50 ocen 
skutków regulacji, w tym 45 do projektów ustaw sta-
nowiących inicjatywy ustawodawcze Senatu. 
„Droga  młodzieży!  Ta  wystawa  o  życiu  i  dzia-

łalności ks.  Jerzego Popiełuszki  jest przede wszyst-
kim dla was, dla nowego pokolenia” – tymi słowa-
mi marszałek  Stanisław  Karczewski  zwrócił  się  do 
uczniów Katolickiego Gimnazjum im. bł. ks.  Jerze-
go Popiełuszki w Warszawie, otwierając w Senacie 
21 września 2017 r. wystawę „Błogosławiony Jerzy 
Popiełuszko. Kapłan i męczennik”. Marszałek Sena-
tu podkreślił, że ta skromna wystawa dobrze oddaje 
charakter  duszpasterstwa  ks.  Jerzego  Popiełuszki. 
W prosty sposób głosił on miłość i prawdę. „Chciał-
bym, żeby jak najwięcej młodych ludzi tę wystawę 
zobaczyło, również pamiętało i wiedziało o wielkim 
bohaterze Kościoła, Polski, Europy” – mówił marsza-
łek Senatu.

Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidar-
ność” Piotr Duda przypomniał, że ks. Jerzy Popiełusz-
ko od 2014 r.  jest patronem „Solidarności”. „To wy-
różnienie, ale  i ogromne zobowiązanie. Staramy się 
wykonywać  testament  księdza w codziennej naszej 
pracy na rzecz podmiotowości pracownika” – zapew-
nił przewodniczący. Dodał, że „Solidarność” jest je-
dyną organizacją związkową w kraju, która w statucie 
ma wpisane wartości chrześcijańskie, podmiotowość 
pracownika, ale także naukę społeczną Kościoła, któ-
rą tak promował bł. ks. Popiełuszko.
Na wystawie,  przygotowanej  przez NSZZ  „Soli-

darność”,  zaprezentowano  fotografie  przypomina-
jące  działalność  ks.  Jerzego  Popiełuszki,  który  od 
sierpnia 1980  r. był związany ze  środowiskiem  ro-
botniczym, najpierw w Hucie Warszawa, a później 
z  całym  solidarnościowym  ruchem  związkowym, 
m.in.  przedstawiające  kapłana  podczas  mszy  św. 
za  ojczyznę  w  kościele  pw.  św.  Stanisława  Kostki 
w Warszawie, w kościele pw. św. Brygidy w Gdań-
sku i na Wałach Jasnogórskich czy podczas spotkań 
z robotnikami Stoczni Gdańskiej.
Otwarcie  wystawy,  w  którym  uczestniczył  brat 

ks.  Jerzego Popiełuszki  Józef wraz  z  żoną Alfredą, 
poprzedziło  podjęcie  przez  Senat  uchwały  w  70. 
rocznicę urodzin bł. ks. Jerzego Popiełuszki, kapela-
na „Solidarności”.

Szczegółowe informacje na temat wszystkich wydarzeń dostępne są na stronie internetowej Senatu: 
www.senat.gov.pl
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