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Wybory uzupełniające do Senatu odbyły się 6 III 2016 r. 
w województwie podlaskim w okręgu nr 59, obejmu-
jącym powiaty: augustowski, grajewski, kolneński, łom-
żyński, moniecki, sejneński, suwalski, zambrowski oraz 
Łomżę i Suwałki z powodu wygaśnięcia 9 XII 2015 r. 
mandatu senatora Bohdana Paszkowskiego, który 

został wojewodą podlaskim. Spośród 6 kandydatów 
na senatora wybrano Annę Marię Anders, zgłoszoną 
przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Od-
dano na nią 30 661 głosów, frekwencja wyborcza wy-
niosła 17,11%. Senator złożyła ślubowanie na 12. po-
siedzeniu Izby, 9 III 2016 r.

Anna Maria Anders
Okręg wyborczy nr 59, kandydatka PiS
Urodzona 22 XI 1950 r. w Londynie; córka gen. Władysława Andersa i piosen-
karki Ireny Renaty Anders. Absolwentka filologii romańskiej Bristol University 
w Wielkiej Brytanii oraz studiów z zakresu ekonomii i biznesu na Boston Uni-
versity w USA. Pracownik m.in. Biura Prasowego UNESCO w Paryżu (1978–79), 
przedsiębiorstwa branży przemysłu naftowego i firm związanych z obrotem 
nieruchomościami. Od 2016 r. pełnomocnik prezesa Rady Ministrów ds. dialo-
gu międzynarodowego.
W Senacie IX kadencji – członkini Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji 
Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.
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Senator Grzegorz Bierecki, sprawozdawca Komisji Budżetu i Finan-
sów Publicznych w sprawie ustawy budżetowej na rok 2016. 

BUDŻET I FINANSE

Ustawa budżetowa na rok 2016 i jej nowelizacje

W ustawie budżetowej na rok 2016 zaplano-
wano dochody budżetu państwa w 2016 r. w wy-
sokości 313 mld 808 mln 526 tys. zł, a wydatki 
– 368 mld 548 mln 526 tys. zł. W porównaniu 
z przewidywanym wykonaniem w 2015 r. założo-
no wzrost dochodów w ujęciu nominalnym o 9,4% 
i realnym o 7,6%, m.in. dzięki wprowadzeniu po-
datku od niektórych instytucji finansowych (ban-
ki, zakłady ubezpieczeń i instytucje pożyczkowe) 
i sklepów wielkopowierzchniowych, jednorazowej 
wpłacie z tytułu opłat z wpływów zadeklarowa-
nych przez uczestników aukcji na rezerwacje czę-
stotliwości z zakresu 800 i 2600 MHz, a także 
wpłacie z zysku Narodowego Banku Polskiego. 
Jeśli chodzi o środki europejskie, przewidziano 
dochody w wysokości 62 mld 400 mln 147 tys. zł, 
a wydatki – 71 mld 640 mln 528 tys. zł. Ogólną 
rezerwę budżetową zaplanowano w wysokości 
169 mln 904 tys. zł.

W strukturze wydatków budżetu państwa domi-
nowały wydatki na dotacje i subwencje dla jedno-
stek samorządu terytorialnego oraz na państwowe 
fundusze celowe, w tym Fundusz Ubezpieczeń 
Społecznych i Krajową Kasę Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego. W 2016 r. w porównaniu 
z przewidywanym wykonaniem w 2015 r. założo-
no wzrost wydatków o 132% na pomoc społeczną, 
przede wszystkim w związku z realizacją programu 
„Rodzina 500+”, o 14% na transport i łączność, 
o 11% na kulturę i ochronę dziedzictwa narodo-
wego, po 7% na gospodarkę komunalną i ochronę 
środowiska, obsługę długu Skarbu Państwa i szkol-
nictwo wyższe.

Maksymalny deficyt budżetu państwa w 2016 r. 
ustalono w wysokości 54 mld 740 mln zł. Pomi-
mo dość wysokiego poziomu deficytu sektora fi-
nansów publicznych przewidywano, że na koniec 
2016 r. wyniesie on ok. 2,8% PKB, czyli poniżej gra-
nicy 3%, ustalonej dla Polski przez Komisję Europej-
ską. Założono też, że przyrost zadłużenia na koniec 
roku nie może przekroczyć 110 mld zł, a poręcze-
nia i gwarancje mogą być udzielane przez Skarb 
Państwa do 200 mld zł. Inflacja prognozowana była 
w wysokości 1,7%.

Najważniejsze zadania finansowane z budżetu 
w 2016 r. to m.in. program „Rodzina 500+” (ok. 
16 mld zł), bezpłatne leki dla osób, które ukoń-
czyły 75. rok życia, podwyżki płac pracowników 
sfery budżetowej (2 mld zł), restrukturyzacja sek-
tora górnictwa węgla kamiennego (ok. 1 mld zł), 
wzrost wydatków na obronę narodową do wyso-
kości 2% PKB.

Zmiany w projekcie ustawy budżetowej wpro-
wadzone przez Sejm, na łączną kwotę 20 mld zł, 
dotyczyły m.in. zmniejszenia wydatków na pod-
wyższenie funduszu wynagrodzeń Najwyższej 
Izby Kontroli, Biura Rzecznika Praw Obywatel-
skich, Państwowej Inspekcji Pracy, a także Kance-
larii Senatu.

Senat podczas 11. posiedzenia wprowadził do 
ustawy 20 poprawek – 3 zgłoszone przez Komi-
sję Budżetu i Finansów Publicznych i 17 spośród 
151 przedstawionych przez senatorów (poparto 
propozycje senatorów: Grzegorza Biereckie-
go, Grzegorza Czeleja, Kazimierza Kleiny, An-
drzeja Stanisławka i Andrzeja Wojtyły). Dzięki 
tym zmianom, przyjętym następnie przez Sejm, 
zwiększono: o 8 mln zł dotację dla Funduszu 
Kościelnego na remonty zabytkowych obiektów 
sakralnych i wspomaganie działalności charyta-
tywno-opiekuńczej kosztem rezerwy na finanso-
wanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo 
określonych zadań dotyczących wyborów i re-
ferendów; o 5 mln 477 tys. zł wydatki Instytutu 
Pamięci Narodowej, w tym na wynagrodzenia 
w rozdziale: urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa o 489 tys. 
zł i w rozdziale: jednostki podległe o 853 tys. zł 
przez zmniejszenie rezerwy na siedzibę dla Kra-
jowej Rady Sądownictwa (powrócono do kwoty 
wydatków IPN zapisanej w projekcie ustawy bu-
dżetowej); o 5 mln 395 tys. zł wydatki bieżące 
Państwowej Inspekcji Pracy (4 mln 332 tys. zł na 
wynagrodzenia osobowe, 1 mln 63 tys. zł na po-
chodne od wynagrodzeń) poprzez zmniejszenie 
ogólnej rezerwy budżetowej Rady Ministrów; 
o 3 mln 705 tys. zł wydatki na wynagrodzenia 
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w Krajowym Biurze Wyborczym kosztem zmniej-
szenia dotacji dla gmin na prowadzenie stałego 
rejestru wyborców; o 2 mln 501 tys. zł wydatki 
Kancelarii Senatu, w tym na wynagrodzenia oso-
bowe 2 mln 107 tys. zł, poprzez zmniejszenie 
wydatków w części: rezerwy celowe, w poz. „Za-
pewnienie siedzib wraz z dostosowaniem do po-
trzeb jednostek prokuratury oraz Krajowej Rady 
Sądownictwa” (przywrócono wysokość wydat-
ków Kancelarii Senatu, określonych w projekcie 
ustawy budżetowej); o 500 tys. zł wydatki Pro-
kuratorii Generalnej Skarbu Państwa (418 tys. na 
wynagrodzenia, a 82 tys. zł na pochodne od wy-
nagrodzeń) kosztem wydatków bieżących Skarbu 
Państwa. Zmniejszono też wydatki Krajowej Rady 
Radiofonii i telewizji – 1 mln 252 tys. zł prze-
znaczono na wynagrodzenia w resorcie sportu 
w związku z Igrzyskami Olimpijskimi w Rio de 

Janeiro w 2016 r. i zadaniami nałożonymi przez 
przepisy o zdrowiu publicznym, a 452 tys. zł – 
na wzrost wynagrodzeń w resorcie turystyki 
w celu zapewnienia terminowej i fachowej ob-
sługi prawnej roszczeń wynikających z upadłości 
biur podróży. Kosztem rezerwy na nową siedzibę 
KRS 35 mln 300 tys. zł przeznaczono na uposaże-
nia prokuratorów w stanie spoczynku i wynagro-
dzenia pracowników prokuratur. Ponadto przesu-
nięto: 3 mln 419 tys. zł w budżecie Najwyższej 
Izby Kontroli z wydatków majątkowych na bieżą-
ce, przeznaczając je na wynagrodzenia; 2 mln zł 
z budżetu Ministerstwa Spraw Zagranicznych do 
Ministerstwa Edukacji Narodowej na doskonale-
nie nauczycieli pracujących wśród Polonii i Po-
laków za granicą po likwidacji rezerwy celowej 
na współpracę z Polonią i Polakami za granicą; 
259 tys. zł z budżetu ministra spraw zagranicz-
nych do budżetu ministra pracy po likwidacji 
3. etatu dla przedstawiciela ministra pracy w Sta-
łym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli; 
120 tys. zł wewnątrz budżetu województwa ma-
łopolskiego; 120 tys. zł z części: gospodarka do 

części: gospodarka morska i 22 tys. zł z części: go-
spodarka do części: gospodarka złożami kopalin. 
Utworzono też rezerwy celowe: na remont i ada-
ptację zabytkowych budynków pokoszarowych 
dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. 
Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie w wysokości 
3 mln zł, kosztem rezerwy na siedzibę KRS, i na 
konkurs na projekt pomnika Stanisława Pyjasa 
w Krakowie w roku poprzedzającym 40. rocznicę 
jego śmierci, z kwotą wydatków bieżących jedno-
stek budżetowych 100 tys. zł, kosztem wydatków 
Krajowej Rady Radiofonii i telewizji. Ponadto po-
prawka Senatu umożliwiła Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa realizację dopłat do 
tymczasowej linii kredytów obrotowych na finan-
sowanie produkcji rolnej w okresie oczekiwania 
na dopłaty za rok 2015.

W 2016 r. Senat 2-krotnie rozpatrywał noweliza-
cje ustawy budżetowej. Ustawa o zmianie ustawy 
budżetowej na rok 2016 z 20 X 2016 r., przyjęta 
przez Senat bez poprawek podczas 28. posiedzenia, 
umożliwiła ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi wcze-
śniejszą wypłatę 70% zaliczek na poczet płatności 
bezpośrednich dla producentów rolnych za 2016 r. 
w ramach wspólnej polityki rolnej. W związku z trud-
ną sytuacją na rynkach rolnych 8 IX 2016 r. Komisja 

Wiceminister finansów Hanna Majszczyk podczas senackiej debaty 
nad ustawą budżetową na rok 2016.

Senator Kazimierz Kleina, sprawozdawca wniosku mniejszości komi-
sji budżetu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2016.

Senator Tadeusz Romańczuk, sprawozdawca Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych w sprawie nowelizacji ustawy budżeto-
wej na rok 2016, 28. posiedzenie Senatu.
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Europejska zdecydowała o zwiększeniu z 50 do 70% 
dopuszczalnej wysokości zaliczek na poczet płatno-
ści bezpośrednich. Zaliczki te wypłacono od 17 X 
do 30 XI 2016 r.

Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 
2016 z 15 XII 2016 r., również przyjęta bez po-
prawek na 32. posiedzeniu Senatu, umożliwiła 
ministrowi finansów utworzenie rezerw celowych 
z kwoty wydatków zablokowanych przez dyspo-

nentów części budżetowych w wypadku stwier-
dzenia opóźnień w realizacji zadań albo nadmiaru 
posiadanych środków i przeznaczenie ich na zakup 
dóbr kultury, w tym zabytków i praw do dóbr kul-
tury oraz na dotację celową dla Agencji Rezerw 
Materiałowych na wykonanie zadań związanych 
z rezerwami strategicznymi. Dzięki tym zmianom 
29 XII 2016 r. rząd polski zakupił kolekcję książąt 
Czartoryskich i związane z nią nieruchomości.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 

Ustawa, przyjęta przez Senat bez poprawek 
na 32. posiedzeniu, a obowiązująca od 22 XII 2016 r., 
upoważniła ministra finansów do utworzenia rezer-
wy celowej na zakup dóbr kultury, w tym zabytków 
i praw do dóbr kultury. Zgodnie z nią Agencja Rezerw 

Materiałowych mogła otrzymać dotację celową na 
wykonanie zadań związanych z rezerwami strategicz-
nymi, a minister skarbu mógł udzielić dotacji celowej 
Funduszowi Restrukturyzacji Przedsiębiorców do 
300 mln zł na wykonywanie jego ustawowych zadań.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji  
ustawy budżetowej na rok 2017

Ustawa, która wejdzie w życie 1 I 2017 r., wpro-
wadza odstępstwa w niektórych przepisach na czas 
obowiązywania ustawy budżetowej na rok 2017. 
Ma to umożliwić realizację wydatków budżetowych 
w wysokości ok. 2 mld zł np. poprzez przesunięcie 
czy zmianę źródeł finansowania poszczególnych 
zadań.

Ustawa przewiduje m.in. umorzenie pożyczek 
udzielonych z budżetu państwa Funduszowi Ubez-
pieczeń Społecznych w latach 2009–14. Zadłużenie 
to wynosi 39 mld 151 mln 886 tys. zł i powinno zo-
stać spłacone pod koniec marca 2017 r.

Inne zmiany to m.in. utrzymanie wysokości odpi-
su na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 
poziomie z 2010 r., dofinansowanie staży dyplomo-
wych i specjalizacji lekarzy oraz pielęgniarek i po-
łożnych ze środków Funduszu Pracy, zawieszenie 
stosowania odpisu 1,5% na działania promocyjne 
dotyczące biopaliw i innych paliw odnawialnych, 
utrzymanie funduszu świadczeń socjalnych dla eme-
rytów służb mundurowych i członków ich rodzin 
na poziomie zaplanowanym w ustawie budżetowej 
na 2011 r., niestosowanie przepisu ograniczającego 
wydatki na koszty realizacji ustawy o Karcie Dużej 
Rodziny przez wojewodów albo organizacje poza-
rządowe, które zgodnie z tym przepisem nie mogą 
przekraczać 3 tys. zł miesięcznie w danym woje-

wództwie, wyłączenie stosowania zasady jedności 
materialnej budżetu do zaciągania pożyczek i kre-
dytów przez Skarb Państwa, emisji skarbowych pa-
pierów wartościowych oraz innych operacji związa-
nych bezpośrednio z zarządzaniem państwowym 
długiem publicznym, umożliwienie finasowania 
składek z tytułu członkostwa Polski w Europejskiej 
Agencji Kosmicznej oraz innych organizacjach mię-
dzynarodowych ze środków Narodowego Funduszu 
Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej. Ustalo-
no ponadto, że w 2017 r. kwota dotacji dla uczest-
nika ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi wyniesie 200%, a – nie jak wcześniej 
zakładano – 230%. Wydłużono o rok vacatio legis 
nowelizacji prawa łowieckiego, wprowadzającej 
m.in. zasady odpowiedzialności za szkody wyrzą-
dzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz 
tworzącej fundusz odszkodowawczy.

Senat na 31. posiedzeniu wprowadził do ustawy 
3 poprawki, zaakceptowane przez Sejm. Zgodnie 
z nimi w 2017 r. środki na fundusz socjalny dla osób 
uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego służb 
mundurowych wzrosną, gdyż będą w wysokości pla-
nowanej w ustawie budżetowej na rok 2012, a nie 
2011. Odpis na ten fundusz także będzie większy, 
bo zostanie odniesiony do przeciętnego wynagro-
dzenia w drugim półroczu 2012 r. 

Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym 

Ustawa przewiduje likwidację Ministerstwa Skar-
bu Państwa 1 I 2017 r. Uprawnienia właścicielskie 

w stosunku do spółek Skarbu Państwa będą wyko-
nywać poszczególni ministrowie, pełnomocnicy rzą-
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du lub państwowe osoby prawne na podstawie roz-
porządzenia Rady Ministrów. Funkcję koordynatora 
polityki właścicielskiej będzie pełnił prezes 
Rady Ministrów. Ustawa porządkuje i wprowadza 
przejrzyste zasady polityki kadrowej organów nadzoru 
i organów zarządzających. Przewiduje utworzenie 
Rady ds. spółek z udziałem Skarbu Państwa i pań-
stwowych osób prawnych – ciała doradczego, za-
pewniającego prezesowi Rady Ministrów komplek-
sowe i profesjonalne wsparcie w zakresie koordynacji 
nadzoru właścicielskiego, a także opiniującego pro-
jekty aktów normatywnych w zakresie zarządzania 
mieniem państwowym oraz kandydatów do organów 
spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych 
osób prawnych. 

Ustawa wskazuje organy administracji, które 
będą gospodarować poszczególnymi składnikami 
mienia państwowego. Zmienia też zasady i mo-
del zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa. 
Ich zbywanie ma się odbywać na mocy uchwały 
Rady Ministrów. Ustawa przewiduje ponadto wy-
odrębnienie grupy spółek o istotnym znaczeniu 
dla gospodarki państwa, w których wykonywanie 
uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa bę-
dzie podlegało szczególnemu nadzorowi prezesa 
Rady Ministrów.

Senat rozpatrzył ustawę podczas 32. posiedze-
nia, odrzucił wniosek o odrzucenie ustawy i wpro-
wadził do niej 7 poprawek. Sejm nie zgodził się 
z propozycją Izby, aby do wniosku kierowanego do 
Rady ds. spółek z udziałem Skarbu Państwa i pań-
stwowych osób prawnych dołączano 1 oświad-
czenie kandydata na członka organu nadzorczego 
o wiedzy, umiejętnościach i doświadczeniu oraz 
1 oświadczenie dotyczące funkcji pełnionych w in-
nych organach. Pozostałe poprawki zaś przyjął. 
Zgodnie z 1 z nich kandydatami na członka orga-
nu nadzorczego i członka organu zarządzającego 
będą mogły być również osoby niemające tytułu 
magistra albo równorzędnego, ale legitymujące się 
wyższym wykształceniem. Zdaniem Izby przepis 
przyjęty przez Sejm eliminował de facto z organów 
nadzorczych spółek najwyższej klasy specjalistów, 
legitymujących się co najmniej stopniem nauko-
wym doktora, w dziedzinie, w której działa spółka. 
Senat zdecydował też, że po 3 członków rady ds. 
spółek będą powoływali, oprócz prezesa Rady Mi-
nistrów, również ministrowie gospodarki i energii. 
W ocenie Izby takie rozwiązanie będzie bardziej 
funkcjonalne i uwzględni rolę, jaką będą odgrywali 
ministrowie w procesie zarządzania mieniem pań-
stwowym.

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę  
o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Ustawa określiła termin wejścia w życie ustawy 
o zasadach zarządzania mieniem państwowym na 
1 I 2017 r. Zawiera też przepisy zmieniające, uchy-
lające, dostosowujące w związku z likwidacją Mini-
sterstwa Skarbu Państwa i zmianą zasad zarządzania 
mieniem należącym do Skarbu Państwa. Większość 
zacznie obowiązywać 1 I 2017 r.

Ustawa przyznaje prezesowi Rady Ministrów 
kompetencje do wykonywania praw z akcji i udzia-
łów Skarbu Państwa. W rozporządzeniu Rada Mi-
nistrów będzie mogła upoważnić wskazane przez 
siebie organy, pełnomocnika rządu lub państwowe 
osoby prawne do wykonywania tych uprawnień.

Ustawa przewiduje likwidację państwowych fun-
duszy celowych zasilanych z przychodów z prywa-
tyzacji, Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, 
Funduszu Nauki i technologii Polskiej, a także Fun-

duszu Skarbu Państwa. Zmienia też zasady dystrybu-
owania przychodów pochodzących z tytułu zbycia 
akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa.

Senat na 32. posiedzeniu przyjął ustawę z 16 po-
prawkami, wcześniej odrzucił wniosek o jej odrzu-
cenie. Większość to zmiany o charakterze redak-
cyjnym i legislacyjnym. Senat określił nowy tryb 
powoływania członków Rady Fundacji Solidarno-
ści Międzynarodowej oraz powoływania i odwo-
ływania prezesa jej zarządu. Wprowadził ponadto 
kadencyjność rady fundacji. Rozszerzył zakres de-
legacji ustawowej i uwzględnił w niej przekazywa-
nie środków na nabycie akcji spółek kapitałowych 
oraz objęcie akcji spółek publicznych lub akcji 
spółek kapitałowych i przekazywanie środków na 
pożyczki. Wszystkie te zmiany zostały przyjęte 
przez Sejm.

Ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji 

Nowelizacja umożliwia ministrowi Skarbu Pań-
stwa udzielenie z Funduszu Reprywatyzacji dotacji 
jednostkom samorządu terytorialnego na dofinan-
sowanie zaspokajania roszczeń reprywatyzacyjnych 
zgłaszanych wobec majątku, którego są właścicie-
lem. Z takiej możliwości mogła wcześniej skorzystać 

tylko Warszawa i tylko do końca 2016 r. Ustawa roz-
szerzyła krąg potencjalnych beneficjentów wypłat 
na wszystkie samorządy i zniosła ograniczenia cza-
sowe dla dopłat. Łączna wysokość dotacji z tego ty-
tułu udzielonych w roku budżetowym nie może być 
wyższa niż 200 mln zł.
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Nowela upoważniła także ministra skarbu do 
podwyższenia w 2016 r. kapitału zakładowego 
tVP SA, Polskiego Radia SA oraz spółek radiofonii 
regionalnej w kwocie nieprzekraczającej łącznie 
30 mln zł. Potrzeba wsparcia mediów publicznych 
wynikała m.in. z ich trudnej sytuacji finansowej po 
latach złej ściągalności abonamentu radiowo-tele-
wizyjnego.

Senat na 23. posiedzeniu zdecydował o przy-
jęciu bez poprawek ustawy, która obowiązuje 
od 5 VIII 2016 r. 

Senator Adam Gawęda, sprawozdawca komisji: Gospodarki Naro-
dowej i Innowacyjności oraz Samorządu Terytorialnego i Admini-
stracji Państwowej w sprawie nowelizacji ustawy o komercjalizacji 
i prywatyzacji.
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SKARB PAŃSTWA

Ustawa o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej 

Ustawa, którą Senat przyjął bez poprawek na 32. 
posiedzeniu, przewiduje, że 1 I 2017 r. nowo utwo-
rzona Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej 
Polskiej przejmie zadania i kompetencje obecnej 
Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Regulacje 
dotyczące m.in. zastępstwa osób prawnych przez 
prokuratorię, utworzenia sądu polubownego czy wy-
dawania przez prokuratorię opinii prawnych o pro-
jektach umów, ugód oraz jednostronnych czynności 
prawnych i umów o doradztwo prawne wejdą w ży-
cie 1 VII 2017 r. 

Zgodnie z ustawą Prokuratoria Generalna Rze-
czypospolitej Polskiej będzie zastępowała państwo 
polskie, w tym także Skarb Państwa, organy admi-
nistracji rządowej, państwowe jednostki organiza-
cyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także 
określone w ustawie osoby prawne inne niż Skarb 
Państwa, w postępowaniach przed sądami, trybu-
nałami i innymi organami orzekającymi. Na wnio-

sek urzędów będzie mogła przystępować także do 
spraw przed sądami administracyjnymi. Zastępstwo 
może objąć też spółki z udziałem Skarbu Państwa, 
ale za zgodą ich władz. Prokuratoria będzie mogła 
przystąpić do każdej sprawy, która dotyczy majątku 
państwa, poza nielicznymi wyjątkami.

Ustawa przewiduje, że prokuratoria będzie opra-
cowywała dla prezesa Rady Ministrów stanowiska 
dotyczące projektów czynności prawnych, aktów 
normatywnych, a także orzeczeń sądowych zapada-
jących w sprawach dotyczących Polski. Do jej zadań 
należeć też będzie zapewnienie pomocy podmio-
tom reprezentującym Skarb Państwa, jeśli chodzi 
o negocjacje i ugodowe rozwiązywanie sporów. Po-
szerzono też zakres spraw, w których prokuratoria 
może występować przed trybunałem Konstytucyj-
nym, jeśli premier uzna to za celowe. Nowym zada-
niem prokuratorii będzie utworzenie przy niej sądu 
polubownego.
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PODATKI

Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej 

Ustawa przewiduje utworzenie Krajowej Admini-
stracji Skarbowej (KAS) jako wyspecjalizowanej ad-
ministracji rządowej, wykonującej zadania z zakresu 
realizacji dochodów z tytułu podatków, należności 
celnych, opłat i niepodatkowych należności budże-
towych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz 
ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej, a tak-
że zapewniającej obsługę oraz wsparcie podatnika 
i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiąz-
ków podatkowych oraz obsługę i wsparcie przedsię-
biorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków 
celnych. Ustawa określa m.in. zadania KAS, jej or-
gany, kompetencje, sposób powoływania i jednost-
ki organizacyjne. Przewiduje konsolidację urzędów 
i izb skarbowych, kontroli skarbowej i Służby Celnej. 
Obecnie administracja podatkowa i celna ma roz-
proszoną strukturę terenową składającą się z 3 nie-
zależnych pionów: administracji podatkowej (izby 
skarbowe i urzędy skarbowe), Służby Celnej (izby 
celne i urzędy celne wraz z oddziałami celnymi) 
i kontroli skarbowej (urzędy kontroli skarbowej wraz 
z oddziałami zamiejscowymi).

Zgodnie z ustawą organy KAS to: minister finan-
sów publicznych, szef Krajowej Administracji Skar-
bowej, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, dy-
rektor izby administracji skarbowej, naczelnik urzędu 
skarbowego i naczelnik urzędu celno-skarbowego. 
Minister właściwy ds. finansów publicznych będzie 
odpowiedzialny za koordynowanie i kształtowanie 
polityki państwa w zakresie zadań KAS. Będzie także 
określał 4-letnie kierunki działania i rozwoju KAS. Szef 
Krajowej Administracji Skarbowej przejmie zadania 
szefa Służby Celnej i generalnego inspektora kontroli 
skarbowej, będzie wykonywał zadania generalnego 
inspektora informacji finansowej. Szef KAS ma nadzo-
rować działalność wszystkich organów KAS, kształto-

wać politykę kadrową i szkoleniową w jej jednostkach 
organizacyjnych. Zadania szefa KAS to zapobieganie 
przestępstwom i wykroczeniom skarbowym, wykry-
wanie, rozpoznawanie i zwalczanie ich oraz ściganie 
ich sprawców w zakresie określonym w kodeksie kar-
nym skarbowym. Nowością jest powierzenie szefowi 
KAS zadania zapobiegania przestępstwom i wykro-
czeniom określonym w kodeksie karnym, wykrywa-
nia, rozpoznawania i zwalczania ich oraz ścigania ich 
sprawców, jeżeli zostały ujawnione przez KAS. Jego 
zadaniem będzie także zwalczanie przestępstw ko-
rupcyjnych popełnianych przez osoby zatrudnione 
lub pełniące służbę w KAS.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej ma za-
pewniać jednolitą i powszechnie dostępną informa-
cję podatkową i celną, będzie organem właściwym 
w sprawach dotyczących wydawania interpretacji 
indywidualnych przepisów prawa podatkowego. Dy-
rektor izby administracji skarbowej będzie m.in. nadzo-
rował działalność naczelników urzędów skarbowych 
i urzędów celno-skarbowych, rozstrzygał w II instancji 
w sprawach należących w I instancji do naczelników 
urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-
-skarbowych. Naczelnik urzędu skarbowego będzie 
wykonywał zadania związane z szeroko rozumianym 
poborem danin, tj. ustalaniem, określaniem, poborem 
podatków, opłat i niepodatkowych należności budżeto-
wych oraz innych należności na podstawie odrębnych 
przepisów. Do naczelnika urzędu skarbowego należeć 
będzie także pobór należności celnych i innych opłat, 
związanych z przywozem i wywozem towarów, wyko-
nywanie zadań wierzyciela należności pieniężnych, eg-
zekucji administracyjnej należności pieniężnych, kon-
trola podatkowa i czynności sprawdzające. Naczelnik 
urzędu celno-skarbowego będzie wykonywał kontrolę 
celno-skarbową i uzyska uprawnienia do rozstrzygania 
jako organ II instancji w zakresie złożonych przez kon-
trolowanych odwołań od decyzji wydanych przez ten 

Senator Krzysztof Mróz, sprawozdawca Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych w sprawie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.
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organ w  I instancji. Wśród zadań naczelnika urzędu 
celno-skarbowego wskazano też wymiar należności 
celnych i podatkowych oraz innych opłat, związanych 
z przywozem i wywozem towarów, obejmowanie to-
warów procedurami celnymi i wykonywanie innych 
czynności przewidzianych przepisami prawa celnego, 
ściganiem przestępstw skarbowych i wykroczeń skar-
bowych. Nowym zadaniem będzie także rozpoznawa-
nie, wykrywanie i zwalczanie przestępczości zorgani-
zowanej, fałszerstwa materialnego i intelektualnego, 
używania dokumentów poświadczających nieprawdę, 
zawierających fałszerstwo intelektualne, w związku 
z którymi nastąpiło uszczuplenie lub narażenie na 

uszczuplenie należności publicznoprawnej i ściganie 
ich sprawców, jeżeli zostały ujawnione przez KAS, 
a także zapobieganie tym przestępstwom.

Ustawa przewiduje też utworzenie 1 I 2018 r. Cen-
trum Informatyki Krajowej Administracji Skarbowej, 
które będzie dostarczać usługi informatyczne jed-
nostkom organizacyjnym KAS. 

Senat podczas 29. posiedzenia odrzucił wniosek 
o odrzucenie ustawy i wprowadził do niej 12 popra-
wek, które zostały przyjęte przez Sejm. Najważniej-
sze zmiany to skreślenie przepisów przewidujących 
wykonywanie przez Krajową Administrację Skarbo-
wą zadań w zakresie prowadzenia kontroli bezpie-
czeństwa w lotnictwie cywilnym. Przeprowadzanie 
kontroli osób, bagażu, ładunków, poczty zaopatrze-
nia pokładowego i zaopatrzenia portu lotniczego 
w związku z przewozem lotniczym oraz w obszarze 
przejść ze strefy ogólnodostępnej do strefy zastrze-
żonej lotniska nadal będzie należeć do zadań zarzą-
dzającego lotniskiem i zarejestrowanego agenta oraz 
zarejestrowanego dostawcy zaopatrzenia pokłado-
wego. Senat, przyjmując te poprawki, uwzględnił 
postulaty pracowników służb ochrony lotniska. Izba 
zdecydowała ponadto, że Centralny Rejestr Danych 
Podatkowych będzie prowadził szef KAS, a nie mini-
ster finansów publicznych. 

Ustawa wejdzie w życie 1 III 2017 r. 

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę  
o Krajowej Administracji Skarbowej

Ustawa zawiera regulacje dotyczące wejścia w ży-
cie przepisów o Krajowej Administracji Skarbowej, 
a także przepisy zmieniające, uchylające, dostoso-
wujące i końcowe.

Izba na 29. posiedzeniu nie poparła wniosku 
o odrzucenie ustawy i przyjęła ją z 40 poprawkami, 
które zaakceptował Sejm. Najważniejsze z nich to 
przesunięcie z 1 I na 1 III 2017 r. terminu wejścia w ży-
cie ustawy oraz wprowadzenie niezbędnych konse-
kwencji wcześniejszego wejścia w życie przepisów 
dotyczących zmiany samej nazwy izb skarbowych 

na „izby administracji skarbowej”. W opinii Senatu 
umożliwi to szerokie konsultacje społeczne w spra-
wie licznych aktów wykonawczych niezbędnych do 
płynnego przekształcenia dotychczasowych 3 od-
rębnych pionów – administracji podatkowej, celnej 
i kontroli skarbowej – w Krajową Administrację Skar-
bową. Analogicznie jak w ustawie o Krajowej Admi-
nistracji Skarbowej skreślono przepisy przewidujące 
wykonywanie przez Krajową Administrację Skarbo-
wą zadań związanych z kontrolą bezpieczeństwa 
w lotnictwie cywilnym. Podwyższono stawkę odse-

Debata nad ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej.
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tek za zwłokę w wypadku zaniżenia zobowiązania 
podatkowego, ujawnionego w trakcie kontroli celno-
-skarbowej. Umożliwiono zaskarżenie postanowie-

nia nie tylko w terminie od jego doręczenia, ale tak-
że od ogłoszenia postępowania. Pozostałe zmiany 
miały charakter redakcyjny i ujednolicający przepisy.

Ustawa o zmianie ustawy  
– Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 

Nowela, przyjęta przez Senat bez poprawek na 
18. posiedzeniu, wprowadziła do ordynacji podat-
kowej klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania. 
Można ją stosować do czynności dokonanych przede 
wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, 
sprzecznej z przepisami prawa podatkowego. Ponad-
to odnosi się do spraw, w których korzyść podatkowa 
lub ich suma osiągnięta przez podatnika przekracza 
w okresie rozliczeniowym 100 tys. zł. Dotyczy to 
wszystkich podatkowych należności budżetowych 
oprócz VAt, czyli m.in. podatków dochodowych, 
majątkowych, podatków i opłat lokalnych. Klauzula 
stosowana jest do korzyści podatkowej uzyskanej po 
wejściu w życie nowelizacji, czyli od 15 VII 2016 r.

Do prowadzenia postępowania podatkowego 
dotyczącego unikania opodatkowania i wydania 
decyzji w sprawie ustalenia lub określenia prawidło-
wej wysokości zobowiązania podatkowego został 
uprawniony minister finansów. W trakcie takiego po-
stępowania może on zasięgnąć opinii o zasadności 
zastosowania klauzuli od powoływanej przez siebie 

na 4-letnią kadencję Rady ds. Przeciwdziałania Uni-
kaniu Opodatkowania. 

Zgodnie z nowelizacją w wypadku transakcji, któ-
ra mogłaby zostać uznana za zmierzającą przede 
wszystkim do osiągnięcia korzyści podatkowej, po-
datnik może zwrócić się do ministra finansów o wy-
danie tzw. opinii zabezpieczającej. Opłata za złoże-
nie wniosku o jej wydanie wynosi 20 tys. zł. 

Ponadto ustawa od 1 VII 2016 r. nałożyła na pod-
mioty prowadzące księgi podatkowe przy użyciu 
programów komputerowych obowiązek przekazy-
wania bez wezwania do 25. dnia kolejnego miesiąca 
resortowi finansów informacji o ewidencji, prowa-
dzonej na potrzeby podatku VAt, w wersji elektro-
nicznej za okresy miesięczne. 

Od 1 I 2017 r. podatnicy będą mieli też obowią-
zek prowadzenia ewidencji, zawierającej dane nie-
zbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji 
podatkowej i informacji podsumowującej, którą od 
1 I 2018 r. trzeba będzie prowadzić w formie elek-
tronicznej. 

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym  
od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 

Nowe zasady dokonywania płatności związa-
nych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
zaczną obowiązywać 1 I 2017 r. Ma to zapobie-
gać prowadzeniu działalności w tzw. szarej stre-

fie. Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej zmniejsza z 15 tys. euro do 15 tys. 
zł limit wartości transakcji, w ramach których wy-
konywanie płatności powinno się odbywać za po-

Debata nad nowelizacją ordynacji podatkowej.
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średnictwem rachunku bankowego. Firmy doko-
nujące płatności powyżej 15 tys. zł gotówką, a nie 
przelewem bankowym nie będą mogły zaliczyć 
ich do kosztów uzyskania przychodu. 

Zmiany w ustawach o podatku dochodowym 
od osób fizycznych i prawnych umożliwiają zali-
czenie do kosztów uzyskania przychodów tylko 
tej części dokonanej płatności, której w ramach 
transakcji przekraczającej powyższy limit doko-
nano za pośrednictwem rachunku płatniczego. 
transakcje w walutach obcych będą przelicza-
ne na złote według kursu średniego walut ob-
cych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, 
z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego 
dzień dokonania transakcji.

W noweli zawarto także przepisy przejściowe, 
stanowiące, że nowy limit wartości transakcji do-
tyczyć ma tych zawartych po dniu wejścia ustawy 
w życie. Nowe zasady dotyczące kosztów uzyskania 
przychodu mają objąć płatności dokonywane od roku 
podatkowego rozpoczynającego się po 31 XII 2016 r., 
ale w wypadku płatności wynikających z transakcji za-
wartych przed dniem wejścia ustawy w życie – tylko 
wobec transakcji nieprzekraczających limitu 15 tys. zł. 
Nowe zasady nie będą stosowane do płatności do-
tyczących kosztów już zaliczonych do kosztów 
uzyskania przychodu przed dniem wejścia w życie 
ustawy.

Senat na swoim 17. posiedzeniu odrzucił wniosek 
o odrzucenie noweli i przyjął ją bez poprawek.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym  
od osób fizycznych oraz ustawy  
o podatku dochodowym od osób prawnych 

Senat na 24. posiedzeniu wprowadził 3 poprawki 
do noweli, przewidującej obniżenie od 1 I 2017 r. 
stawki podatku CIt z 19 do 15% dla „małych” po-
datników i tych rozpoczynających działalność. Pre-
ferencyjną stawką podatku nie zostaną objęte po-
datkowe grupy kapitałowe. Senat doprecyzował 
odesłania w przepisach definiujących zagraniczne 
spółki kontrolowane, zawarte w ustawach o po-
datku dochodowym od osób fizycznych i praw-

nych, a także skreślił zbędne i nieprecyzyjne do-
określenie. Senackie poprawki zostały przyjęte 
przez Sejm.

Ustawa określa ponadto zasady ustalania przy-
chodu z tytułu objęcia udziałów w spółce w zamian 
za wkład niepieniężny, dookreśla też katalog wypad-
ków, w których dochód podatnika, podlegającego 
ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, uzna-
je się za uzyskany w Polsce.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym  
od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym  
od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy  
– Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Zgodnie z 3 poprawkami, wprowadzonymi przez 
Senat do noweli na 31. posiedzeniu, od 1 I 2017 r. 
wzrośnie kwota wolna od podatku. Sejm uchwalił, 
że pozostanie ona niezmieniona, ale ostatecznie 
poparł propozycję Senatu. Kwota wolna od podat-
ku będzie maleć wraz ze wzrostem dochodów po-
datnika. W 2017 r. wyniesie 6600 zł, do wysokości 
minimum egzystencji ogłaszanego przez Instytut 
Pracy i Spraw Socjalnych. Oznacza to, że osoby, któ-
rych roczne dochody nie przekroczą 6600 zł rocz-
nie, nie zapłacą podatku. Odliczą bowiem kwotę 
zmniejszającą podatek w wysokości 1188 zł. Podat-
nicy, których roczne dochody mieszczą się w prze-
dziale od 6600 zł do 11 000 zł, będą mogli odliczyć 
kwotę zmniejszającą podatek 1188–556,02 zł. Po-
datnicy uzyskujący roczne dochody przekraczające 
11 tys. zł, ale nieprzekraczające 85 528 zł będą ko-
rzystać z dotychczasowej kwoty zmniejszającej po-

datek, czyli 556,02 zł. Podatnicy uzyskujący roczne 
dochody przekraczające 85 528 zł, ale nieprzekra-
czające 127 000 zł będą korzystać z kwoty zmniej-
szającej podatek od 556,02 zł do 0 zł. Podatnicy za-
rabiający więcej niż 127 000 zł nie będą mieli kwoty 
wolnej w ogóle. 

Zasady ustalania kwoty zmniejszającej podatek 
będą stosowane jedynie do rocznego obliczenia 
podatku. W wypadku zaliczek na podatek przyjęto 
natomiast zasadę, że kwota zmniejszająca podatek 
wynosi 556,02 zł rocznie i odlicza się ją wyłącznie 
od dochodów nieprzekraczających 85 528 zł. 

Ponadto na ministra finansów nałożono obowią-
zek corocznej weryfikacji kwoty zmniejszającej 
podatek. Ma on przedkładać Radzie Ministrów in-
formację o wynikach weryfikacji i propozycje zmia-
ny kwoty zmniejszającej podatek w razie istotnego 
wzrostu kwoty minimum egzystencji, ustalonego 
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przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Kwestię 
kwoty wolnej od podatku uregulowano w wyniku 
wyroku trybunału Konstytucyjnego z 28 X 2015 r. 
(sygn. akt K 21/14), w którym brak określenia spo-
sobu korygowania kwoty wolnej od podatku uznano 
za niezgodny z konstytucją.

Nowela zmienia również przepisy ustawy o po-
datku dochodowym od osób prawnych, dotyczące 

opodatkowania funduszy inwestycyjnych otwar-
tych. Od 1 I 2017 r. nadal będą one objęte zwol-
nieniem podmiotowym, a fundusze inwestycyjne 
zamknięte zostaną zwolnione z przedmiotowego. 
Opodatkowaniu będą natomiast podlegać zyski 
z udziałów w spółkach nieposiadających osobowo-
ści prawnej, uprawnionych do emisji papierów war-
tościowych, które mogą być nabywane przez fun-
dusze inwestycyjne zamknięte. takie same zasady 
będą obowiązywać w stosunku do instytucji wspól-
nego inwestowania typu otwartego i zamkniętego. 
Zmiana zasad opodatkowania funduszy inwesty-
cyjnych i instytucji wspólnego inwestowania ma 
zapobiec niepożądanym praktykom optymalizacji 
podatkowej.

Kolejna zmiana dotyczy przepisu przejściowego 
ustawy nowelizującej ordynację podatkową, która 
wprowadza klauzulę przeciwko unikaniu opodat-
kowania. Wyłączenie ochrony prawnej z tytułu za-
stosowania się do indywidualnych interpretacji do-
tyczących unikania opodatkowania, obejmuje też 
te wydane przed dniem wejścia w życie przepisów 
związanych z klauzulą przeciwko unikaniu opodat-
kowania, pod warunkiem jednak, że korzyść podat-
kowa została uzyskana od 1 I 2017 r.

Nowelizacje ustawy o podatku od towarów i usług 

Ustawa zmianie ustawy o podatku od towarów 
i usług oraz niektórych innych ustaw z 7 VII 2016 r., 
obowiązująca od 1 VIII 2016 r., ma zapobiegać wyłu-
dzaniu podatku VAt w wewnątrzwspólnotowym obro-
cie paliwami ciekłymi i ograniczyć negatywny wpływ 
tego procederu na funkcjonowanie rynku paliw płyn-
nych. Chodzi o zmniejszenie tzw. szarej strefy i zwięk-
szenie wpływów z podatku VAt do budżetu państwa.

Zawarte w nowelizacji (tzw. pakiet paliwowy) zmia-
ny w ustawie o podatku od towarów i usług mają na 
celu uszczelnienie poboru VAt w obrocie paliwami 
ciekłymi z zagranicą. Zmiany w ustawie – Prawo ener-
getyczne służą uszczelnieniu systemu koncesjonowa-
nia obrotu paliwami płynnymi z zagranicą. Zwiększa-

ją także wymagania co do wiarygodności podmiotów 
wykonujących działalność koncesjonowaną i upraw-
nienia prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w proce-
sie badania rzetelności podmiotów ubiegających się 
o koncesję na obrót paliwami płynnymi.

Zgodnie z nowelizacją koncesje na obrót paliwami 
z zagranicą są przyznawane wyłącznie podmiotom 
mającym siedzibę w Polsce lub przedsiębiorstwom 
zagranicznym, które zarejestrowały oddział w na-
szym kraju i za jego pośrednictwem będą wprowa-
dzać do Polski paliwa płynne. Jeśli osoby zarządza-
jące przedsiębiorstwem (członkowie zarządów i rad 
nadzorczych) skazano prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo skarbowe związane z jakąkolwiek pro-
wadzoną działalnością gospodarczą, nie otrzyma 
ono koncesji.

Senator Jacek Włosowicz (z prawej), sprawozdawca komisji budże-
tu w sprawie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, 31. posiedzenie Senatu. 

Debata nad nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, 
22. posiedzenie Senatu.
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Importer paliwa z innego kraju UE musi zapłacić 
od niego podatek VAt w ciągu 5 dni od sprowa-
dzenia go do Polski. Będzie on pomniejszał należny 
podatek, wynikający z deklaracji podatkowej. Pod-
stawą naliczania podatku jest aktualna cena paliwa, 
ogłaszana w Biuletynie Informacji Publicznej resortu 
finansów.

Nowelizacja wprowadziła także zmiany w usta-
wie o podatku akcyzowym. Ograniczono pełnienie 
funkcji usługowej przez składy podatkowe i zareje-
strowanych odbiorców. Usługi można świadczyć 
wyłącznie na rzecz podmiotów z siedzibą lub miej-
scem zamieszkania w Polsce albo podmiotów za-
granicznych mających oddział z siedzibą w naszym 
kraju. Dotyczy to wyłącznie nabywania paliw silni-
kowych, a nie paliw zwolnionych z akcyzy.

Zgodnie ze zmianami w ustawie o zapasach ropy 
naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz 
zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bez-
pieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na ryn-
ku naftowym m.in. prezes Agencji Rezerw Materiało-
wych został zobowiązany do informowania prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki co kwartał o umowach 
zawartych przez producentów i handlowców.

Na podstawie zmian w ustawie – Kodeks karny 
skarbowy więzieniem lub grzywną karane jest na-
ruszenie przepisów ustawy o podatku akcyzowym, 
czyli dokonanie niezgodnych z ustawą: dostawy 
wewnątrzwspólnotowej, nabycia wewnątrzwspól-
notowego i przemieszczenia wyrobów akcyzowych 
bez uproszczonego dokumentu towarzyszącego.

Senat na 22. posiedzeniu przyjął ustawę z 2 po-
prawkami, które uzyskały akceptację Sejmu. Zgod-
nie z pierwszą z nich warunek podania odpowied-
niego numeru NIP poprzedzonego kodem PL przez 
podmiot, na rzecz którego nabywane są paliwa, po-
winien być spełniony oprócz, a nie zamiast warun-
ku posiadania siedziby w Polsce i nabywania paliwa 
na potrzeby działalności w Polsce. Druga poprawka 
skorygowała błędne odesłanie. 

Senat na 31. posiedzeniu z poprawką korygu-
jącą odesłania w przepisach ustawy, pozwalającą 
uniknąć luki prawnej, przyjął ustawę o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług oraz nie-
których innych ustaw z 1 XII 2016 r. Nowe prze-
pisy mają pomóc w lepszej ściągalności podatku 
od towarów i usług. Zmodyfikowano m.in. zasady 
weryfikacji zwrotu podatku, ograniczono prawo 
do zwrotu różnicy podatku w przyspieszonym, 
25-dniowym terminie, wprowadzono odpowie-
dzialność solidarną do 500 tys. zł pełnomocnika, 
który rejestruje podatnika, za jego zaległości po-
datkowe, zlikwidowano możliwość rozliczania się 
przez niektórych podatników VAt za okresy kwar-
talne. Wprowadzono też nadzwyczajne obostrze-
nie kary i możliwość pozbawienia wolności za wy-
stawianie tzw. pustych faktur lub posługiwanie się 
nimi. Ustawa przedłuża ponadto stosowanie pod-
wyższonych stawek podatku VAt (m.in. podstawo-
wa stawka 23% zamiast 22%) na lata 2017 i 2018, 
poszerza zwolnienie podmiotowe od podatku VAt 
dla drobnych przedsiębiorców poprzez podwyż-
szenie limitu wartości sprzedaży, uprawniającego 
do zwolnienia ze 150 tys. zł do 200 tys. zł. Posta-
nowiono też, że proporcja ustalana dla jednostek 
samorządu terytorialnego na potrzeby rozliczenia 
podatku naliczonego będzie liczona osobno dla 
każdej z tych jednostek.

Zmiany w ordynacji podatkowej wynikają ze 
zmian w ustawie o VAt, wprowadzają też możliwość 
żądania przedstawienia odpowiednich dokumentów 
nie tylko od bezpośrednich kontrahentów podatni-
ka, ale też od innych podmiotów biorących udział 
w obrocie towarami lub usługami.

Ustawa, z senacką poprawką zaakceptowaną 
przez Sejm, wejdzie w życie 1 I 2017 r., z wyjątkiem 
zmian związanych z uchyleniem dotychczasowe-
go zwolnienia od VAt usług stanowiących element 
zwolnionej od podatku usługi finansowej lub ubez-
pieczeniowej (1 VII 2017 r.) i przepisów dotyczących 
proporcji w rozliczeniach jednostek samorządu tery-
torialnego (1 I 2018 r.).

Wiceminister finansów Wiesław Jasiński podczas debaty nad no-
welizacją ustawy o podatku od towarów i usług, 22. posiedzenie 
Senatu.

31. posiedzenie Senatu.
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Ustawa o szczególnych zasadach rozliczeń podatku  
od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych 
przeznaczonych na realizację projektów finansowanych  
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  
lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego

Ustawa wprowadza obowiązkową centralizację 
rozliczeń podatku VAt w jednostkach samorzą-
du terytorialnego najpóźniej 1 I 2017 r. Zmiany 
te były konieczne z uwagi na wyrok trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 IX 2015 r. 
w sprawie wniesionej przez Wrocław przeciw-
ko Ministerstwu Finansów, a także orzeczenie 
Naczelnego Sądu Administracyjnego. trybunał 
uznał, że jednostki budżetowe nie spełniają tzw. 
kryterium samodzielności, nie mogą zatem być 
samodzielnie podatnikiem podatku VAt. Oznacza 
to, że gmina będzie zobowiązana do rozliczania 
także czynności dokonywanych przez jej zakłady 
i jednostki budżetowe.

Zgodnie z ustawą jeśli samorządy korzystają z pro-
gramów finansowanych ze środków unijnych i zmie-
nią kwalifikowalność podatku VAt, nie będą musiały 
zwracać tych środków, jeżeli jednostka samorządu 
terytorialnego nie obniży podatku należnego o kwo-
tę podatku naliczonego z tytułu nabyć finansowa-
nych ze środków unijnych, w tym w ramach korekty 
podatku naliczonego.

Na 24. posiedzeniu Senat przyjął ustawę z 14 po-
prawkami, popartymi przez Sejm. Izba uwzględniła 
w definicji kwalifikowalności podatku, że w katalo-
gu aktów określających kryteria stanowiące pod-
stawę do otrzymania środków unijnych mieszczą 

się akty wykonawcze wydane na podstawie ustaw. 
Zdecydowała, że definicja umowy o dofinansowa-
nie nie powinna obejmować umów partnerstwa 
w rozumieniu ustawy o zasadach prowadzenia po-
lityki rozwoju. Senat postanowił, że ostatnim dniem 
korzystania przez jednostkę organizacyjną samo-
rządu ze zwolnienia określonego w przepisie usta-
wy jest dzień poprzedzający dzień podjęcia wspól-
nego rozliczenia podatku. Zdecydował też, że jeśli 
przed dniem wejścia w życie ustawy nie zwrócono 
środków unijnych, to jednostka samorządu 
terytorialnego nie będzie mogła dokonać odliczenia 
podatku w tym zakresie. Izba zrezygnowała zatem 
z rozwiązania, zgodnie z którym jednostka samo-
rządu terytorialnego decyzję o tym, czy zwrócić 
środki unijne i jednocześnie móc odliczyć podatek, 
czy też ich nie zwracać i nie mieć możliwości odli-
czenia podatku, mogłaby podjąć także po wejściu 
w życie ustawy, a przed dokonaniem korekty. Se-
nackie poprawki uporządkowały ponadto przepisy 
dotyczące składania przez jednostkę samorządu te-
rytorialnego informacji o podjęciu rozliczenia wraz 
ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi oraz 
zmieniły pouczenie, zamieszczone we wzorach 
informacji, składanych na podstawie ustawy. Izba 
zmieniła także z 1 IX na 1 X 2016 r. termin wejścia 
w życie ustawy.

Debata nad ustawą o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług.
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Wiceminister finansów Wiesław Janczyk podczas debaty nad usta-
wą o podatku od sprzedaży detalicznej.

Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej i jej nowelizacja

Ustawę o podatku od sprzedaży detalicznej, 
wprowadzającą nowy podatek, Senat poparł bez po-
prawek na 23. posiedzeniu, po odrzuceniu wniosku 
o jej odrzucenie. Przyjęte rozwiązania mają zniwe-
lować dysproporcje w obciążeniach podatkowych 
małych sklepów i dużych sieci handlowych.

Opodatkowaniu podlega nadwyżka przychodu 
ze sprzedaży detalicznej powyżej 17 mln zł, liczo-
na na podstawie obrotu zaewidencjonowanego za 
dany miesiąc na kasach rejestrujących. Nie dotyczy 
to sprzedaży przez internet. Przychodem ze sprze-
daży detalicznej objęto kwoty otrzymane przez 
podatnika z tytułu sprzedaży, w tym zaliczki, raty, 
przedpłaty i zadatki, także w wypadku, gdy kwoty 
te podatnik otrzymał przed wydaniem towaru. Przy-
chód osiągnięty w danym miesiącu pomniejsza się 
o kwoty wypłacone w tym miesiącu z tytułu zwrotu 
towarów po odliczeniu podatku od towarów i usług.

Ustawa wprowadziła 2 stawki podatku – 0,8% 
od przychodu między 17 mln zł a 170 mln zł mie-
sięcznie i 1,4% od przychodu powyżej 170 mln zł 

miesięcznie. W skali roku kwota wolna od podatku 
to 204 mln zł. Opodatkowano także usługi towarzy-
szące sprzedaży, jeśli zostaną one odrębnie zaewi-
dencjonowane. W podstawie opodatkowania nie 
uwzględniono sprzedaży na rzecz przedsiębiorców. 

Ustawa zobowiązała sprzedawców do składania 
deklaracji o wysokości podatku, a także obliczania 
i wpłacania podatku za miesięczne okresy rozlicze-
niowe. Nie dotyczy to sprzedawców, których mie-
sięczny przychód ze sprzedaży detalicznej nie prze-
kracza kwot niepodlegających opodatkowaniu.

Z odpłatnego opodatkowania wyłączono m.in. 
zbycie energii elektrycznej i gazu ziemnego, dostar-
czanych do konsumentów za pośrednictwem sieci 
dystrybucyjnych, ciepła dostarczanego siecią cie-
płowniczą oraz wody dostarczanej przez przedsię-
biorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, paliw stałych, 
leków, środków spożywczych specjalnego przezna-
czenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, 
refundowanych albo finansowanych w całości lub 
w części.

Ustawa weszła w życie 1 IX 2016 r.; pierwsze 
deklaracje podatnicy mieli złożyć do 25 X 2016 r. za 
wrzesień 2016 r. Komisja Europejska wszczęła szcze-
gółowe postępowanie wyjaśniające w sprawie tego 
podatku i wydała nakaz wstrzymania jego poboru 
do czasu zakończenia analizy. Jej zastrzeżenia bu-
dziły zróżnicowanie stawek podatku i kwota wolna, 
co powoduje, że mniejsze sklepy będą mniej obcią-
żone niż większe. Minister finansów rozporządze-
niem z 18 X 2016 r. wstrzymał pobór tego podatku, 
ale podatnicy nie zostali zwolnieni ze składania de-
klaracji, dlatego była konieczna zmiana ustawy.

Nowelizacja ustawy o podatku od sprzeda-
ży detalicznej, którą Senat przyjął bez poprawek 
na 31. posiedzeniu, przesunęła termin jego poboru 
na 1 I 2018 r.
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BANKOWOŚĆ

Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,  
systemie gwarantowania depozytów  
oraz przymusowej restrukturyzacji 

Ustawa, obowiązująca od 9 X 2016 r., określiła cel 
działalności, zadania i organizację Bankowego Fun-
duszu Gwarancyjnego (BFG), a także zasady funkcjo-
nowania obowiązkowego systemu gwarantowania 
depozytów, umorzenia lub konwersji instrumentów 
kapitałowych, przygotowywania i przeprowadzania 
przymusowej restrukturyzacji, gromadzenia i wyko-
rzystywania informacji potrzebnych do wykonywa-
nia zadań BFG.

Ustawa implementuje 2 dyrektywy unijne: 
nr 2014/59/UE, ustanawiającą ramy na potrzeby 
prowadzenia działań naprawczych oraz restruktury-
zacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do 
instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, oraz 
nr 2014/49/UE w sprawie systemów gwarancji de-
pozytów. Celem pierwszej z nich jest ustanowienie 
w państwach członkowskich systemu, w którym 
w znacznym stopniu zostanie ograniczona możliwość 
zaangażowania pieniędzy podatników w ratowanie 
sektora bankowego. W wypadku sektora bankowego 
w pierwszej kolejności straty poniosą wierzyciele i ak-
cjonariusze banków. Druga ma wzmocnić stabilność 
systemu bankowego i zwiększyć ochronę deponen-
tów, m.in. poprzez wyeliminowanie niektórych różnic 
w ustawodawstwach państw członkowskich w odnie-
sieniu do przepisów dotyczących zasad funkcjonowa-
nia systemów gwarancji depozytów.

Zgodnie z ustawą organem ds. przymusowej re-
strukturyzacji jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny. 
W ramach przeprowadzanej przymusowej restruktu-
ryzacji BFG może sprzedać upadający bank w cało-
ści lub części, utworzyć instytucję pomostową, umo-
rzyć niektóre zobowiązania banku lub przenieść 
wątpliwe aktywa do podmiotu wyspecjalizowanego 
w zarządzaniu nimi.

Ustawa określiła źródła finansowania przymuso-
wej restrukturyzacji, a także szczegółowo uregulo-
wała jego przebieg włącznie z zasadami współpra-
cy BFG z organem nadzoru, czyli Komisją Nadzoru 
Finansowego (KNF), i pozostałymi instytucjami sieci 
bezpieczeństwa finansowego (minister finansów 
i Narodowy Bank Polski) oraz organami przymu-
sowej restrukturyzacji z innych państw w ramach 
prowadzenia tego postępowania wobec grup ban-
kowych.

Ustawa zwiększyła kompetencje BFG i KNF zwią-
zane w szczególności z  przygotowaniem przymu-
sowej restrukturyzacji, jej prowadzeniem i wszelkimi 
działaniami w tym zakresie. BFG m.in. tworzy plany 

przymusowej restrukturyzacji, ocenia ich wykonal-
ność i wydaje instytucjom finansowym zalecenia 
usunięcia stwierdzonych przeszkód. Może też uma-
rzać lub dokonywać konwersji instrumentów kapita-
łowych. 

Instytucje finansowe mają obowiązek utrzymywać 
odpowiedni poziom zobowiązań podlegających 
umorzeniu lub konwersji w zakresie niezbędnym do 
pokrycia strat i odbudowy funduszy własnych, co 
najmniej umożliwiający spełnienie warunków konty-
nuowania działalności.

Zgodnie z ustawą banki krajowe, oddziały ban-
ków zagranicznych i spółdzielcze kasy oszczędno-
ściowo-kredytowe wnoszą składki na finansowanie 
systemu gwarantowania depozytów i przymusowej 
restrukturyzacji. Minimalny poziom środków syste-
mu gwarantowania depozytów w bankach to 0,8% 
środków gwarantowanych, docelowy ich poziom 
natomiast to 2,6%. Pierwszy poziom powinien zo-
stać osiągnięty do 31 XII 2016 r., a docelowy – do 
3 VII 2030 r.

Najważniejsze z 44 poprawek wprowadzonych 
przez Senat na 19. posiedzeniu i przyjętych przez 
Sejm to: doprecyzowanie definicji pojęcia: „pod-
miot znaczący” poprzez wskazanie sposobu okre-
ślenia wartości jego aktywów i przeliczania kursu 
euro na złote; ograniczenie składu Rady Banko-
wego Funduszu Gwarancyjnego z 8 do 6 osób; 
doprecyzowanie kwestii związanych ze sposo-
bem wniesienia skargi na decyzję o przymusowej 
restrukturyzacji oraz liczeniem terminów w tego 
typu sprawach, a także dotyczących prawidłowego 
określenia sposobu zaskarżenia oszacowania war-
tości aktywów i pasywów podmiotu poddanego 

19. posiedzenie Senatu.
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przymusowej restrukturyzacji; wydłużenie do 4 lat 
terminów osiągnięcia minimalnego i docelowego 
poziomu środków systemu gwarantowania depo-
zytów w bankach i kasach, a także minimalnego 
i docelowego poziomu środków na finansowanie 
przymusowej restrukturyzacji banków, firm inwe-
stycyjnych i kas; doprecyzowanie wymogów zwią-
zanych z obowiązkami informacyjnymi podmiotów 
objętych systemem gwarantowania i umożliwienie 
ich wypełniania za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej; określenie przesłanek, którymi KNF 
i BFG mają się kierować podczas wydawania decy-

zji o nałożeniu kary pieniężnej; doprecyzowanie 
w ustawie o funkcjonowaniu banków spółdziel-
czych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających 
definicji banku zrzeszającego (kapitał założyciel-
ski apeksowego banku zrzeszającego powinien 
wynosić 2-krotność, a nie 4-krotność 1 mln euro 
wyrażonego w zł) i jednostki zarządzającej sys-
temem ochrony (stosuje się do niej przepisy o lu-
stracji). Zgodnie z inną senacką poprawką przepi-
sy o przymusowej restrukturyzacji w stosunku do 
spółdzielczych kas oszczędnościowo-rozliczenio-
wych będą stosowane od 1 I 2017 r. 
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DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy  
otoczenia prawnego przedsiębiorców

Nowelizacja wchodzi w skład pakietu „100 zmian 
dla firm”, ma uprościć i poprawić warunki prawne 
prowadzenia działalności gospodarczej i zwiększyć 
konkurencyjność gospodarki. Uchwalone zmia-
ny zmniejszają obowiązki administracyjne przed-
siębiorców, wspierają rozwój przedsiębiorczości 
i zwiększają efektywność pracy. Usprawniają proces 
inwestycyjny i zmniejszają uciążliwość prowadzo-
nych kontroli. 

Ustawa wprowadza także ważne gwarancje 
ochrony interesów przedsiębiorców w toku kontroli, 
np. możliwość skargi do sądu na przewlekłość czyn-
ności kontrolnych i zakaz przeprowadzania ponow-
nej kontroli w tej samej sprawie przez ten sam organ. 
Przedsiębiorcy, którzy nie wystąpili o interpretację 
indywidualną przepisów, nie będą narażeni na kary, 
pod warunkiem że stosowali się do utrwalonej prak-
tyki interpretacyjnej. W tej sytuacji nie będą ponosili 
ryzyka obciążenia daninami publicznymi, sankcjami 
administracyjnymi i finansowymi lub karami w razie 
zmiany wykładni przepisów. Wprowadzono także 
instytucję „objaśnień podatkowych”, czyli ogólnych, 
praktycznych wyjaśnień przepisów podatkowych, 
napisanych prostym językiem, wydawanych przez 
ministra finansów.

Ustawa podnosi z 1,2 do 2 mln euro roczny limit 
przychodów netto, do którego będzie możliwe pro-
wadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozcho-
dów, a także ze 150 do 250 tys. euro – maksymal-
ny próg przychodów, uprawniający do korzystania 
z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewi-
dencjonowanych. Ponadto, według nowych przepi-
sów, firmy zatrudniające mniej niż 50 pracowników 

(dotychczas – zatrudniające do 19 osób) zostaną 
zwolnione z obowiązku ustalania regulaminów wy-
nagradzania i pracy oraz tworzenia Zakładowego 
Funduszu świadczeń Socjalnych. 

Wydłużono i ujednolicono terminy odwołań do 
sądu pracy: z 7 do 21 dni termin na wniesienie przez 
pracownika odwołania do sądu od wypowiedzenia 
umowy o pracę, a z 14 do 21 dni – na złożenie odwo-
łania od rozwiązania umowy o pracę bez wypowie-
dzenia oraz na żądanie nawiązania umowy o pracę.

Ustawa przewiduje także rozwiązanie, zgodnie 
z którym organy kontroli powinny planować i prze-
prowadzać kontrole po uprzednim ustaleniu praw-
dopodobieństwa naruszenia prawa. tzw. analiza 
ryzyka (dokument wewnętrzny administracji) po-
winna wykazać obszary, w których ryzyko narusze-
nia przepisów jest największe. Możliwe też będzie 
przeprowadzanie wspólnych kontroli przez organy 
administracji publicznej, jeśli przedsiębiorca wystą-
pi o to lub wyrazi na to zgodę. Wprowadzono też 
zakaz przeprowadzenia ponownej kontroli przez 
dany organ, jeśli ma ona dotyczyć obszaru objętego 
uprzednio zakończoną kontrolą, przeprowadzoną 
przez ten sam organ.

Zmiany obejmą również prawo budowlane, zwol-
niono niektóre roboty budowlane z pozwolenia na 
budowę lub zgłoszenia. Skrócono z 30 do 21 dni ter-
min wniesienia sprzeciwu do zgłoszeń budowy. Jeśli 
organ nie wypowie się w ciągu 21 dni, to inwestor 
będzie mógł uznać, że nie wyraził sprzeciwu (tzw. 
milcząca zgoda). Jednocześnie przed tym terminem 
organ będzie mógł wydać zaświadczenie inwestoro-
wi o niezgłoszeniu sprzeciwu. W ustawie doprecy-
zowano przepisy dotyczące instytucji istotnego od-
stąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego 
lub innych warunków pozwolenia na budowę. Wska-
zano, że istotnym odstąpieniem od projektu budow-
lanego lub innych warunków pozwolenia na budowę 
nie jest zmiana wysokości, szerokości lub długości 
obiektu budowlanego niebędącego obiektem li-
niowym, jeżeli odstąpienie nie przekracza 2% przy 
spełnieniu innych oczywistych warunków, m.in. nie 
zwiększa zakresu obszaru odziaływania obiektu, nie 
narusza przepisów techniczno-budowlanych. Usta-
wa wprowadza możliwość korzystania z tymczaso-
wego obiektu budowlanego do czasu uzyskania de-
cyzji o pozwoleniu na budowę i wydłuża termin jego 
użytkowania ze 120 do 180 dni.

Ustawa przewiduje też zniesienie obowiązku 
badań technicznych poprzedzających wydanie 

Wiceminister rozwoju Mariusz Haładyj podczas debaty nad ustawą 
o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego 
przedsiębiorców.
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decyzji zezwalających na eksploatację urządzenia 
w razie zmiany eksploatującego. Wprowadzono 
możliwość jednorazowej naprawy lub moderniza-
cji urządzenia technicznego bez obowiązku posia-
dania przez naprawiającego lub modernizującego 
uprawnienia do naprawy lub modernizacji takiego 
urządzenia oraz materiałów i elementów do ich wy-
twarzania.

Senat na 32. posiedzeniu wprowadził do ustawy 
14 poprawek, popartych następnie przez Sejm. Izba 
określiła m.in., co należy rozumieć przez okres roz-
liczeniowy w wypadku podatków nierozliczanych 

okresowo. Uwzględniła, że z żądaniem zwołania 
nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników i żąda-
niem umieszczenia określonych spraw w porządku 
obrad mogą wystąpić nie tylko wspólnicy reprezen-
tujący co najmniej 1/10 kapitału zakładowego, ale 
także wspólnik reprezentujący wskazaną część kapi-
tału zakładowego.

Ustawa wejdzie w życie 1 I 2017 r., a przepisy 
nakładające na wojewódzkiego inspektora ochrony 
środowiska obowiązki prowadzenia wojewódzkiej 
bazy informacji o korzystaniu ze środowiska i spo-
rządzania raportu wojewódzkiego – 1 I 2019 r.
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Senator Andrzej Stanisławek, sprawozdawca Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności w sprawie nowelizacji ustawy – Prawo 
zamówień publicznych.

Debata nad nowelizacją ustawy – Prawo zamówień publicznych.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych  
oraz niektórych innych ustaw

Nowelizacja wdrożyła m.in. przepisy unijnych dy-
rektyw nr 2014/24/UE i 2014/25/UE. Uprościła pro-
cedury udzielania zamówień publicznych m.in. po-
przez zmniejszenie obowiązków formalnych na etapie 
ubiegania się o udzielenie zamówienia czy wprowa-
dzenie obowiązkowej komunikacji elektronicznej 
między wykonawcą a zamawiającym, która dotyczy 
najważniejszych dokumentów w postępowaniu (ma 
być sukcesywnie wdrażana do 18 X 2018 r.). Zama-
wiający moze odstąpić od tego wymogu przy składa-
niu ofert w sytuacjach określonych w ustawie. Nowe 
przepisy ograniczyły też obowiązki wykonawców 
do składania oświadczenia o spełnianiu warunków 
w postaci jednolitego europejskiego dokumentu za-
mówienia.

Uproszczenie i uelastycznienie procedur w zamó-
wieniach publicznych, korzystne dla zamawiających 
i wykonawców, szczególnie dla małych i średnich 
przedsiębiorców, polega m.in. na lepszym wyko-
rzystaniu negocjacji jako sposobu doprecyzowania 
warunków umów z wykonawcami w celu uzyskania 
usługi najlepiej odpowiadającej potrzebom zamawia-
jącego oraz zmniejszeniu obowiązków formalnych 
na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia. 
Wprowadzone rozwiązania mają też zapewnić lepszy 
dostęp do rynku małym i średnim przedsiębiorcom, 
np. dzięki łatwiejszemu udzielaniu zamówień w czę-
ściach. Ustawa umożliwia ograniczenie stosowania 
kryterium najniższej ceny ofert. Składnik kosztowy 
oferty może stanowić nie tylko cena, ale również 
koszt; dopuszcza zastosowanie stałej ceny lub kosztu. 
Dodatkowo zamawiający, np. jednostki samorządu 
terytorialnego, kryterium ceny mogą zastosować jako 

jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze 
przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przed-
miotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące 
się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamó-
wienia i wykażą w załączniku do protokołu, w jaki 
sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu 
zamówienia koszty cyklu życia budynków. Ustawa 
wprowadziła ponadto obowiązek postawienia w opi-
sie przedmiotu zamówienia wymogu zatrudnienia 
przez wykonawcę oraz podwykonawcę osób na pod-
stawie umowy o pracę, jeżeli spełnione są warunki 
stosunku pracy określone w kodeksie pracy.

W nowelizacji położono nacisk na promowanie 
i realne wykorzystywanie pozaekonomicznych 
celów zamówień publicznych, takich jak ochrona 
środowiska, integracja społeczna czy wspieranie 
innowacyjności. Ustanowiono także nowy instru-
ment – partnerstwo innowacyjne, wykorzystywany 
do nabywania produktów i usług niedostępnych 
jeszcze na rynku. Uproszczono również procedu-
ry udzielania zamówień społecznych i niektórych 
innych usług, np. prawnych, hotelarskich, gastro-
nomicznych, kulturalnych, zdrowotnych, m.in. 
podwyższono próg kwotowy, od którego istnieje 
obowiązek stosowania pełnego reżimu udziela-
nia zamówień publicznych, a także wprowadzono 
możliwość stosowania kryteriów jakościowych, ta-
kich jak dostępność, ciągłość i trwałość oferowa-
nych kluczowych usług. 

Izba podczas 19. posiedzenia wprowadziła do 
ustawy 120 poprawek, Sejm przyjął 110 z nich. 
W większości były to zmiany o charakterze legisla-
cyjno-technicznym i porządkującym. Ponadto Senat 
wyłączył z reżimu zamówień publicznych zamówie-
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nia poniżej tzw. progów unijnych, udzielane przez 
zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną, gdy 
ich wartość przekracza równowartość 30 tys. euro 
wyrażonych w zł. Uściślił, które przepisy będą wła-
ściwe w wypadku, gdy przedmiot zamówienia obej-
muje zamówienia podlegające prawu zamówień 
publicznych oraz koncesje na roboty budowlane 
lub usługi. Dodał przepis umożliwiający zamawia-
jącemu w szczególnie uzasadnionych wypadkach 
sporządzenie dokumentów, dokonanie niektórych 
czynności lub prowadzenie dialogu konkurencyjne-
go dodatkowo również w innym języku niż polski. 
W kompetencjach prezesa Rady Ministrów pozo-
stawił wyznaczanie centralnego zamawiającego, 
a do zawieszenia członka Krajowej Izby Odwoław-
czej upoważnił ministra gospodarki. Postanowił, że 
w celu potwierdzenia spełnienia kryteriów selekcji 
nie można powoływać się na zdolności techniczne 
lub zawodowe albo sytuację finansową lub ekono-
miczną innych podmiotów. Zamawiającemu umoż-
liwił zwrócenie się do wykonawcy o udzielenie 
wyjaśnień, gdy złożone dokumenty budzą jego wąt-
pliwości. Postanowił, że złożenie oferty po terminie 
nie przesądza o odrzuceniu oferty. Do ustawy – Pra-
wo zamówień publicznych dodał regulacje określają-
ce obowiązek podawania do publicznej wiadomości 
informacji o zamiarze zawarcia umowy w sprawie za-
mówienia in-house, a także zasady zawierania takich 
umów i sposób sprawowania nadzoru nad ich prze-

strzeganiem. Pozostawił obowiązek przedstawiania 
przez zamawiającego wykonawcom, którzy stawili 
się na otwarciu ofert, przed ich otwarciem informacji 
o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowa-
nie zamówienia. Przyznał zamawiającemu prawo do 
odrzucenia oferty również wówczas, gdy zawiera 
ona błąd w obliczeniu kosztów. Umożliwił zamawia-
jącemu ustalenie stałej ceny lub kosztu i wybranie 
najkorzystniejszej oferty wyłącznie na podstawie in-
nych kryteriów oceny ofert niż cena. Postanowił, że 
rachunek kosztów cyklu życia budynków nie jest ob-
ligatoryjny, a wykaz rodzajów kosztów przewidziany 
w przepisie nie ma charakteru zamkniętego. Podzie-
lił przesłanki wykluczenia na fakultatywne i obliga-
toryjne w zamówieniach w dziedzinach obronności 
i bezpieczeństwa. Zdecydował, że w zamówieniach 
w tych dziedzinach można akceptować również cer-
tyfikaty i sprawozdania z badań, wydane przez jed-
nostki oceniające zgodność, akredytowane w inny 
sposób niż określony w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady. Podmioty prowadzące dzia-
łalność archiwalną i kulturalną zobowiązał do za-
mieszczania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie 
Informacji Publicznej, jeżeli wartość zamówienia 
przekracza wyrażoną w zł równowartość 30 tys. 
euro. Zasady udzielania zamówień z dziedziny nauki 
także będą się odnosiły do zamówień, których war-
tość przekracza wyrażoną w zł równowartość 30 tys. 
euro. Zdecydował, że gdy rada gminy postanowi 
o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicie-
li nieruchomości niezamieszkałych, wójt, burmistrz 
lub prezydent miasta ma obowiązek zorganizować 
przetarg w trybie ustawy – Prawo zamówień pu-
blicznych na odbieranie odpadów komunalnych od 
właścicieli tych nieruchomości albo na odbieranie 
i zagospodarowywanie takich odpadów. 

Nowe przepisy weszły w życie 28 VII 2016 r., 
z wyjątkiem m.in. regulacji dotyczących tzw. zamó-
wień in-house (1 I 2017 r.), obowiązku powoływania 
zespołu nadzorującego realizację zamówienia na 
roboty budowlane lub usługi, którego wartość jest 
równa lub przekracza wyrażoną w zł równowartość 
1 mln euro (14 I 2017 r.), określenia przez ministra 
budownictwa metody kalkulacji kosztów cyklu życia 
budynków oraz sposobu przedstawiania o nich infor-
macji (14 VII 2018 r.).

Senatorowie podczas debaty nad nowelizacją prawa zamówniń pu-
blicznych.



PRACE LEGISLACYJNE SENAtU

33

Senator Mieczysław Augustyn, sprawozdawca komisji: Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności oraz Infrastruktury w sprawie ustawy 
o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.

BUDOWNICTWO

Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

Ustawa, obowiązująca od 14 XII 2016 r., ma na 
celu zapewnienie przejrzystych i konkurencyjnych 
zasad wyboru koncesjonariusza z jednoczesną gwa-
rancją dopuszczalnej prawem unijnym elastyczno-
ści tego postępowania. Implementuje do polskiego 
prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/23/UE, która ma na celu ograniczenie nie-
jasności prawnej przy zawieraniu umów koncesji 
oraz ułatwienie realizacji projektów w formule part-
nerstwa publiczno-prywatnego w dziedzinie infra-
struktury i usług strategicznych przy jednoczesnym 
zapewnieniu najlepszego stosunku jakości do ceny. 
Ustawa wdraża do polskiego prawa postanowienia 
dotyczące m.in. definicji pojęć „umowa koncesji na 
roboty budowlane” i „umowa koncesji na usługi”, 
szacowania wartości umowy koncesji na roboty bu-
dowlane lub usługi. Określa zasady i tryb zawierania 
umów na roboty budowlane lub usługi, przysługują-
ce wykonawcom i innym podmiotom środki ochrony 
prawnej oraz organ właściwy w tych sprawach (pre-
zes Urzędu Zamówień Publicznych).

Przepisy ustawy będą stosowane do umów kon-
cesji o wartości od 30 tys. euro do 5 mln 225 tys. 
po opublikowaniu ogłoszenia o koncesji w Biulety-
nie Zamówień Publicznych i o wartości od 5 mln 
225 tys. euro po opublikowaniu ogłoszenia w Dzien-
niku Urzędowym Unii Europejskiej.

Ustawa zawiera ponadto katalog możliwości 
zmian umowy, m.in. tzw. prawo interwencji. Przewi-
duje także zmiany zasad wykluczania wykonawców 
z postępowania podobne jak te stosowane w prawie 
zamówień publicznych. Zawiera też uregulowania 
dotyczące bezstronności osób biorących udział 
w postępowaniu po stronie zamawiającego. W myśl 
ustawy zamawiający będą mogli zastrzec w ogłosze-
niu, że o zawarcie umowy mogą się ubiegać wyłącz-
nie zakłady pracy chronionej lub wykonawcy, któ-
rych statutowym celem jest społeczna i zawodowa 
integracja osób niepełnosprawnych.

Na mocy nowych przepisów ograniczony zosta-
nie czas trwania umów koncesji. Można je będzie 
zawierać na okres dłuższy niż 5 lat tylko wtedy, gdy 
koncesjonariusz nie będzie w stanie wcześniej odzy-
skać swoich nakładów. Ma to wyeliminować ograni-
czenia w dostępie do rynku i tym samym zwiększyć 
konkurencję. Ustawa zmienia też system ochrony 

prawnej w sprawach koncesji. Odwołanie od decyzji 
zamawiającego będzie rozpatrywała Krajowa Izba 
Odwoławcza. Na jej orzeczenia będzie można też 
wnieść skargę do sądu okręgowego.

Ustawa przewiduje ponadto, że do przepisów 
o umowach koncesji będą się mogli stosować rów-
nież zamawiający sektorowi, m.in. podmioty zaj-
mujące się wydobywaniem gazu i węgla, produkcją 
i dystrybucją energii elektrycznej.

Senat na 27. posiedzeniu wprowadził do ustawy 
42 poprawki, które przyjął Sejm. W większości to 
zmiany o charakterze doprecyzowującym, redakcyj-
nym. Izba ujednoliciła też rozwiązania prawne do-
tyczące zamówień publicznych in-house i koncesji 
in-house, dodała do ustawy regulacje zapewniające 
przejrzystość udzielania takich koncesji. Na pod-
stawie tych poprawek zamawiający będzie określał 
w opisie przedmiotu umowy koncesji wymagania za-
trudnienia przez koncesjonariusza lub podwykonaw-
cę na podstawie umowy o pracę osób wykonywu-
jących wskazane przez zamawiającego „czynności 
w zakresie realizacji umowy koncesji”. Poprawki te 
ograniczą również zlecanie zadań podwykonawcom 
przez wykonawców, którzy sami uzyskali koncesję 
w procedurze niekonkurencyjnej oraz wprowadza-
ją nadzór nad udzielaniem koncesji in-house. Senat 
zdecydował też, że przepisy o koncesjach in-house 
zaczną obowiązywać 1 I 2017 r., tak samo jak prze-
pisy dotyczące zamówień in-house.
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Senator Ryszard Majer, sprawozdawca Komisji Rodziny, Polityki Se-
nioralnej i Społecznej w sprawie ustawy o zmianie ustawy o mini-
malnym wynagrodzeniu za pracę.

Wiceminister rodziny, polityki społecznej i pracy Stanisław Szwed 
podczas debaty nad ustawą o zmianie ustawy o minimalnym wyna-
grodzeniu za pracę.

WYNAGRODZENIA

Ustawa o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu  
za pracę oraz niektórych innych ustaw

Od 1 I 2017 r. minimalna stawka godzinowa za 
pracę na umowę-zlecenie i w ramach samozatrud-
nienia wyniesie 12 zł za godzinę, a po waloryzacji 
w 2017 r. – ok. 13 zł. Nowelizacja ma spowodować 
pozytywną zmianę na rynku pracy dzięki przeciw-
działaniu nadużywaniu umów cywilnoprawnych 
i wprowadzeniu ochrony osób otrzymujących 
wynagrodzenie na najniższym poziomie. W prak-
tyce dochodziło bowiem do sytuacji, w których 
osoba wykonująca pracę na podstawie umowy 
cywilnoprawnej miała ustalone wynagrodzenie na 
poziomie znacznie niższym od minimalnego wy-
nagrodzenia przysługującego za pracę w ramach 
stosunku pracy. Umowy cywilnoprawne często 
zastępowały stosunek pracy, przez co wpływały 
na obniżenie kosztów zatrudnienia. Dlatego za-
proponowano zmiany, polegające na wprowadze-
niu do obecnego systemu prawnego minimalnej 
stawki godzinowej dla osób wykonujących pracę 
na podstawie określonych umów-zlecenia oraz 
umów o świadczenie usług, do których stosuje się 
przepisy o zleceniu.

Minimalna stawka za godzinę będzie waloryzo-
wana co roku w zależności od wzrostu minimalne-
go wynagrodzenia za pracę na etacie. Ponieważ 
w 2017 r. będzie obowiązywała nowa kwota wyna-
grodzenia minimalnego (2 tys. zł brutto), godzino-
wa stawka minimalna także zostanie automatycznie 
zwaloryzowana. W kolejnych latach kwota ma być 
podwyższana w konsultacji z Radą Dialogu Społecz-
nego w ramach negocjacji dotyczących wzrostu mi-
nimalnego wynagrodzenia za pracę na etat i stawki 
godzinowej.

Zgodnie z nowymi przepisami dodatek za pracę 
w porze nocnej nie będzie wliczany do wynagro-
dzenia. Stawka godzinowa ma obejmować nie tylko 
osoby pracujące na postawie umowy-zlecenia, ale 
też samozatrudnione, które jednoosobowo świad-
czą usługi dla firm. Ustawa precyzuje, kiedy takie 
rozwiązanie będzie stosowane, m.in. przy zlece-
niach, w których wyznaczono czas ich świadczenia. 
Minimalna stawka godzinowa ma być stosowana do 
wszystkich umów bez względu na sposób ustalania 
wynagrodzenia – według stawki godzinowej, dzien-
nej, tygodniowej, miesięcznej itp. Wynagrodzenie 
wynikające z zastosowania minimalnej stawki go-
dzinowej ma być wypłacane w formie pieniężnej co 
najmniej raz w miesiącu.

Wyłączenia z zasady minimalnego godzinowego 
wynagrodzenia za pracę mają dotyczyć m.in. ro-
dzinnych domów pomocy i umów cywilnoprawnych 
przy opiece nad uczestnikami wycieczek. Minimalna 
stawka nie będzie dotyczyła też m.in. zleceniobiorcy 
samodzielnie ustalającego miejsce i czas wykonywa-
nia zadań, jeśli jego wynagrodzenie będzie zależało 
wyłącznie od osiągniętego rezultatu. Zdaniem auto-
rów ustawy oznacza to w praktyce, że nowe przepi-
sy będą dotyczyć m.in. pracowników firm ochroniar-
skich i sprzątających, którzy mają szczególnie niskie 
stawki wynagrodzeń.

Nowelizacja przewiduje, że Państwowa Inspekcja 
Pracy (PIP) uzyska prawo do kontroli przestrzegania 
przepisów prawa pracy oraz legalności zatrudnienia 
bez uprzedzenia przedsiębiorców, o każdej porze 
dnia i nocy. Inspektorzy w godzinach pracy kon-
trolowanego podmiotu bez uprzedzenia mogliby 
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prowadzić kontrolę wypłacania minimalnego wy-
nagrodzenia za zlecenia lub świadczenie usług. PIP 
ma sprawdzać, czy podmiot kontrolowany wypłacił 
minimalną stawkę godzinową, może też wydać po-
lecenie wypłaty wynagrodzenia w wymaganej wy-
sokości. Przewidziano także sankcje za naruszenie 
przepisów o zapewnieniu minimalnej stawki godzi-
nowej w postaci grzywny w wysokości od 1 tys. do 

30 tys. zł. W ustawie wykreślono też zmniejszenie 
kwoty minimalnego wynagrodzenia do 80% dla 
młodych pracowników.

Senat na 23. posiedzeniu wprowadził do noweli-
zacji 2 poprawki o charakterze doprecyzowującym 
i dostosowującym brzmienie przepisu do zasad 
techniki prawodawczej, zaakceptowane następnie 
przez Sejm. 

Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń  
osób kierujących niektórymi spółkami 

Nowe zasady ustalania wynagrodzeń osób kie-
rujących niektórymi spółkami, obowiązujące 
od 9 IX 2016 r., dotyczą spółek handlowych z udzia-
łem Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryto-
rialnego i ich związków, a także państwowych i ko-
munalnych osób prawnych. Wysokość zarobków ma 
zależeć od kryteriów obiektywnych, czyli wielkości 
firm i osiąganych przez nie wyników. Dotychczas 
wynagrodzenia członków organów zarządzających 
i nadzorczych spółek z udziałem państwowych osób 
prawnych regulowała ustawa z 3 III 2000 r. o zasa-
dach wynagradzania osób kierujących niektórymi 
podmiotami prawnymi, tzw. ustawa kominowa. Sto-
suje się ją jednak tylko do spółek z większościowym 
udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego.

Nowa ustawa reguluje sposób wykonywania 
uprawnień z akcji lub udziałów spółek handlowych 
przysługujących Skarbowi Państwa, jednostkom 
samorządu terytorialnego, ich związkom, państwo-
wym osobom prawnym lub komunalnym osobom 
prawnym w zakresie kształtowania wynagrodzeń 
członków organów zarządzających i organów nad-
zorczych, a także wybranych postanowień umów 
zawieranych z członkami organów zarządzających. 
Zgodnie z nowymi przepisami podmioty uprawnio-
ne do wykonywania praw udziałowych w spółkach 
z udziałem publicznym są zobowiązane do podej-
mowania działań służących kształtowaniu i stoso-

waniu w spółce zasad wynagradzania członków 
organów zarządzającego i nadzorczego. W sprawie 
zasad kształtowania wynagrodzeń członków orga-
nu zarządzającego i członków organu nadzorcze-
go spółki walne zgromadzenie lub zgromadzenie 
wspólników spółki przeprowadza głosowania nad 
uchwałami w tej sprawie. 

Zgodnie z ustawą wynagrodzenie całkowite człon-
ka organu zarządzającego składa się z określonej 
kwotowo części stałej (wynagrodzenie miesięcz-
ne podstawowe) i części zmiennej (wynagrodzenie 
uzupełniające za rok obrotowy spółki). Część stała 
wynagrodzenia zależy od skali działalności spółki, 
w szczególności wartości jej aktywów, osiąganych 
przychodów i wielkości zatrudnienia. Podstawą jego 
wymiaru jest przeciętne miesięczne wynagrodze-
nie w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród 
z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszane 
przez prezesa GUS. Część zmienna wynagrodzeń 
zależy m.in. od osiągnięcia celów danej spółki, np. 
uzyskanie planowanego poziomu albo zmiana wiel-
kości produkcji lub sprzedaży, zmniejszenie strat, 
obniżenie kosztów zarządu lub prowadzonej dzia-
łalności, realizacja strategii lub wdrożenie planu re-
strukturyzacji.

W ustawie uregulowano też zasadę wypłacania 
odpraw: nie mogą być wyższe niż 3-krotność czę-
ści stałej wynagrodzenia, i to pod warunkiem peł-
nienia funkcji co najmniej przez 12 miesięcy. Z kolei 

Senator Jan Maria Jackowski ( z lewej), debata nad ustawą o zasa-
dach kształtowania wynagrodzeń.

22. posiedzenie Senatu.
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odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji mogą 
być wypłacane maksymalnie przez pół roku i tylko 
członkom zarządu pełniącym swą funkcję co naj-
mniej przez 3 miesiące. Ponadto nie można zawie-
rać umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu 
lub wypowiedzeniu umowy stanowiącej podstawę 
pełnienia funkcji członka zarządu. W razie niewyko-
nania lub nienależytego wykonania umowy o zaka-
zie konkurencji członek zarządu musi zapłacić karę 
umowną na rzecz spółki, nie niższą niż wysokość 
odszkodowania przysługującego za cały okres zaka-
zu konkurencji.

Ustawa określa też, że wysokość wynagrodzenia 
likwidatorów spółek wynosi połowę wynagrodzenia 
zasadniczego członka zarządu. Za zakończenie pro-
cesu likwidacji spółki zgodnie z harmonogramem 
osobom tym przysługuje premia.

Senat na 22. posiedzeniu przyjął ustawę w wersji 
uchwalonej przez Sejm. 

Debata nad ustawą o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób 
kierujących niektórymi spółkami.
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GOSPODARKA

Ustawa o aktywizacji przemysłu okrętowego  
i przemysłów komplementarnych 

Ustawa tworzy ramy prawne, organizacyjne i fi-
nansowe niezbędne do aktywizacji polskiego prze-
mysłu okrętowego. Chodzi także o zapewnienie 
konkurencyjnych zasad funkcjonowania krajowego 
przemysłu okrętowego i przemysłów komplemen-
tarnych w warunkach ostrej i nierównej konkurencji 
na rynkach międzynarodowych, w szczególności 
ze strony silnie wspierających produkcję okrętową 
państw Azji Wschodniej. Aktywizacja przemysłu 
okrętowego i przemysłów komplementarnych po-
winna również wpłynąć na zmniejszenie liczby osób, 
które w wyniku likwidacji stoczni pozostają bez pra-
cy i korzystają ze świadczeń z ubezpieczeń społecz-
nych. Szacuje się, że wejście w życie nowych przepi-
sów pozwoli na utworzenie ok. 3 tys. miejsc pracy.

Ustawa wprowadza udogodnienia w prawie po-
datkowym, funkcjonowaniu specjalnych stref ekono-
micznych i dostępie do środków z Unii Europejskiej. 
Przewiduje m.in. zryczałtowany podatek w zakresie 
budowy statku lub jego przebudowy i szersze zasto-
sowanie zerowej stawki podatku od towarów i usług 
na produkty przemysłu okrętowego i przemysłów 
komplementarnych. Przewiduje także udzielanie 
kredytu technologicznego i premii technologicznej 
przedsiębiorcom z branży produkcji okrętowej. Wa-
runki ich udzielenia, z uwzględnieniem prawa Unii 
Europejskiej, określi Rada Ministrów w drodze roz-
porządzenia. Zgodnie z nowymi przepisami w spe-
cjalnej strefie ekonomicznej znajdą się grunty, na 
których prowadzona jest produkcja okrętowa i kom-
plementarna.

Podstawą opodatkowania zryczałtowanym po-
datkiem będzie przychód ze sprzedaży statku lub 
przebudowy statku osiągnięty w roku podatkowym, 
z wyłączeniem podatku od towarów i usług. Przy-
chodu należnego przedsiębiorcy okrętowego nie 
będzie się łączyć z innymi jego przychodami pod-
legającymi opodatkowaniu podatkiem dochodo-
wym na podstawie odrębnych ustaw. Zryczałtowa-
ny podatek wyniesie 1% podstawy opodatkowania, 

a okres opodatkowania nim przedsiębiorcy okręto-
wego to 3 kolejne lata podatkowe. W tym czasie nie 
będzie możliwa zmiana formy opodatkowania.

Ustawa przewiduje rozszerzenie katalogu jedno-
stek pływających, dla budowy i wyposażenia któ-
rych stosowana będzie stawka podatku od towarów 
i usług w wysokości 0%. Oznacza to objęcie nią pro-
dukcji, importu, części i wyposażenie dla jak najszer-
szego katalogu jednostek pływających (dyrektywa 
UE w sprawie VAt). Rozszerzenie preferencji podat-
kowej dotyczyć będzie takich statków jak np. ho-
lowniki i lodołamacze pełnomorskie. Jak wskazano, 
zaoszczędzone w ten sposób środki przedsiębiorcy 
będą mogli wykorzystać na inne cele. Dotychczas 
stocznie, zaopatrując się u swoich dostawców w róż-
nego rodzaju komponenty związane z budową stat-
ku, płaciły VAt według 23-procentowej stawki. Po 
zakończeniu budowy występowały do budżetu pań-
stwa o jego zwrot. Zgodnie z nowymi przepisami nie 
będą płacić VAt już na etapie wystawiania faktury za 
konkretne elementy czy komponenty. 

Senat na 23. posiedzeniu przyjął bez poprawek 
ustawę, która wejdzie w życie 1 I 2017 r.

Ustawa o zmianie ustawy o lasach 

Na 15. posiedzeniu Senat przyjął bez poprawek 
nowelizację, która weszła w życie 30 IV 2016 r. 
Umożliwiła ona Skarbowi Państwa, reprezentowa-
nemu przez Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy 
Państwowe”, nabywanie w drodze pierwokupu lub 
wykupu gruntów leśnych zbywanych przez oso-

by fizyczne czy osoby prawne. Miało to umożliwić 
powiększenie areału zasobów naturalnych o strate-
gicznym charakterze, jakimi są lasy państwowe. Inne 
oczekiwane rezultaty to zwiększenie powierzchni 
lasów stanowiących własność Skarbu Państwa i po-
prawa stanu lasów dzięki objęciu ich standarda-

Senator Grzegorz Peczkis (z prawej), sprawozdawca komisji: budże-
tu i gospodarki w sprawie ustawy o aktywizacji przemysłu okręto-
wego i przemysłów komplementarnych.
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Debata nad nowelizacją ustawy o lasach.

mi zagospodarowania i ochrony, obowiązującymi 
w Lasach Państwowych. Chodziło również o prze-
ciwdziałanie negatywnym procesom, które mogły 
nastąpić w związku z wygaśnięciem 1 V 2016 r. 
ograniczeń w nabywaniu gruntów rolnych i leśnych 
przez cudzoziemców. Dlatego nowe przepisy sko-
relowano z ustawą o wstrzymaniu sprzedaży nieru-
chomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 
oraz o zmianie niektórych ustaw.

Nowelizacja dotyczy gruntów oznaczonych jako 
lasy w ewidencji gruntów i budynków, gruntów 
przeznaczonych do zalesienia w miejscowym pla-
nie gospodarowania przestrzennego albo w decy-
zji o warunkach zabudowy i zagospodarowania te-
renu, a także gruntów spełniających definicję lasu 
i objętych uproszczonym planem urządzenia lasu 
lub decyzją starosty, wydaną na podstawie inwen-
taryzacji lasów.

Prawo pierwokupu odnosi się do wypadków, gdy 
grunty leśne są nabywane na podstawie umowy 
sprzedaży. Wykup dotyczy natomiast sytuacji, kie-
dy grunty są nabywane na podstawie umowy innej 
niż sprzedaż, np. zamiany czy darowizny. Pierwokup 
i wykup nie odnoszą się do zbycia gruntów na rzecz 
kręgu osób bliskich czy dziedziczenia zarówno usta-
wowego, jak i testamentalnego. 

Ustawa wskazuje, że w razie zawarcia umowy 
sprzedaży lub innej umowy nabycia gruntu pod-
legającego prawu pierwokupu notariusz ją spo-
rządzający jest zobowiązany niezwłocznie po-
wiadomić o jej treści nadleśniczego, właściwego 
ze względu na miejsce położenia gruntu. W razie 
dokonania jednostronnej czynności prawnej, do-
tyczącej nabycia gruntów wskazanych w ustawie, 
o fakcie tym powiadamia natomiast zbywca. Pra-
wo pierwokupu lub uprawnienie do dokonania 
wykupu może być wykonane w ciągu 1 miesiąca 
od dnia otrzymania przez nadleśniczego zawia-
domienia o treści umowy lub treści jednostronnej 
czynności prawnej. Zarówno prawo pierwokupu, 

jak i prawo wykupu są wykonywane poprzez zło-
żenie oświadczenia w formie aktu notarialnego 
u notariusza dokonującego czynności z zastrzeże-
niem, że w wypadku, gdy złożenie oświadczenia 
u tego notariusza jest niemożliwe lub może napo-
tykać poważne trudności, można je złożyć u inne-
go notariusza. Przy korzystaniu z prawa wykupu 
w wypadku jednostronnej czynności prawnej do-
tyczącej nabycia gruntów, wskazanych w ustawie, 
oświadczenie składa się u dowolnego notariusza, 
a nadleśniczy doręcza je zbywcy. Ustawa określa, 
że nadleśniczy za pośrednictwem właściwego dy-
rektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych 
kieruje pisemny wniosek do dyrektora generalnego 
Lasów Państwowych o wyrażenie zgody na naby-
cie gruntu. Nadleśniczy jest także uprawniony do 
zlecenia wyceny gruntu, którego dotyczy wniosek, 
przez rzeczoznawcę majątkowego. Jeżeli nadleśni-
czy uzna, że cena gruntu określona w umowie lub 
1-stronnej czynności prawnej rażąco odbiega od 
wartości rynkowej gruntu, może w ciągu 14 dni od 
złożenia oświadczenia wystąpić do sądu o ustale-
nie ceny tego gruntu. Wówczas wartość nierucho-
mości określa sąd zgodnie z przepisami ustawy 
o gospodarce nieruchomościami. Czynności praw-
ne dokonane niezgodnie z ustawą, w szczególności 
bez zawiadomienia nadleśniczego, są nieważne.

Ponadto ustawa zobowiązuje dyrektora general-
nego Lasów Państwowych do ogłaszania w Biule-
tynie Informacji Publicznej informacji o wykonaniu 
prawa pierwokupu lub prawa wykupu wraz z poda-
niem danych na temat nabytego gruntu i jego ceny. 
Gruntami nabytymi na rzecz Skarbu Państwa w wy-
konaniu prawa pierwokupu lub prawa wykupu zarzą-
dzają Lasy Państwowe.

W Polsce jest blisko 2 mln ha niepaństwowych 
gruntów leśnych. Krajowy program zwiększania 
lesistości zakłada zwiększenie powierzchni le-
śnych do 30% powierzchni kraju w 2020 r. i 33% 
w 2050 r. 
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ENERGETYKA

Zmiany prawa energetycznego

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne 
oraz niektórych innych ustaw z 22 VII 2016 r., obo-
wiązująca od 2 IX 2016 r. (kilka przepisów wejdzie 
w życie w 2017 r.), ma na celu zwiększenie bezpie-
czeństwa energetycznego Polski, a także uporząd-
kowanie rynku paliw płynnych i gazu. Chodzi m.in. 
o przywrócenie uczciwej konkurencji i zwiększe-
nie kontroli państwa nad zapasami tych surowców, 
a także zmniejszenie tzw. szarej strefy. 

Ustawa rozszerzyła obowiązek utrzymywania 
zapasów gazu na wszystkie handlujące nim firmy. 
Wprowadziła też tzw. umowę biletową, umożli-
wiającą podmiotom zobowiązanym do utrzymy-
wania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, 
niemającym własnych pojemności magazynowych, 
powierzenie tego obowiązku w drodze umowy in-
nemu przedsiębiorcy. 

Dzięki ustawie ma się zwiększyć kontrola nad sys-
temem zapasów interwencyjnych ropy naftowej i pa-
liw płynnych, a system koncesyjny zostanie uszczel-
niony przez przywrócenie obowiązku posiadania 
koncesji na obrót benzyną lotniczą. Nowelizacja 
wprowadziła też nowy rodzaj koncesji – na przeła-
dunek paliw ciekłych.

Nałożyła również nowe zadania na prezesa Urzę-
du Regulacji Energetyki, m.in. prowadzenie bazy da-
nych z publicznie dostępnymi informacjami o rodza-
jach i ilości infrastruktury paliw ciekłych w Polsce, 
wykorzystywanych do działalności koncesjonowa-
nej i przywozu paliw ciekłych z zagranicy. Wpro-
wadziła ponadto katalog kar administracyjnych za 

naruszenia warunków prowadzenia działalności kon-
cesjonowanej w zakresie paliw ciekłych.

Senat na 23. posiedzeniu przyjął nowelę z 2 po-
prawkami, popartymi przez Sejm. Pierwsza skory-
gowała zakres osiągnięcia narodowego celu wskaź-
nikowego i ograniczyła go tylko do rozporządzeń 
paliwami ciekłymi lub biopaliwami ciekłymi w Pol-
sce. Druga doprecyzowała obowiązek składania za-
bezpieczenia przez przedsiębiorstwa energetyczne 
mające koncesje na wytwarzanie paliw ciekłych lub 
obrót paliwami ciekłymi z zagranicą wyłącznie w za-
kresie gazu płynnego LPG. 

Z kolei ustawę o zmianie ustawy – Prawo ener-
getyczne oraz niektórych innych ustaw, uchwaloną 
29 XI 2016 r., Senat przyjął bez poprawek podczas 
31. posiedzenia. Dostosowuje ona polskie regulacje 
do przepisów unijnych. Dotyczy sposobu ustalania 
narodowego celu wskaźnikowego w zakresie obrotu 
paliwami płynnymi z jednoczesnym ograniczeniem 
kosztów jego osiągnięcia. Wdraża również dyrekty-
wę unijną odnoszącą się do poziomu ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych w wypadku biokompo-
nentów.

Nowe przepisy przewidują zwolnienie przedsię-
biorstw energetycznych mających koncesje na obrót 
paliwami gazowymi z zagranicą z obowiązku przed-
kładania taryfy do zatwierdzenia przez prezesa URE, 
co spowoduje rezygnację z regulowania cen gazu 
ziemnego.

Nowe przepisy, z kilkoma wyjątkami, zaczną obo-
wiązywać 1 I 2017 r. 

Ustawa o efektywności energetycznej 

Cele ustawy, przyjętej przez Senat bez popra-
wek podczas 19. posiedzenia i obowiązującej 
od 1 X 2016 r., to zwiększenie efektywności ener-
getycznej i konkurencyjności polskiej gospodarki 
oraz poprawa stanu środowiska naturalnego. Regu-
lacja zastąpiła ustawę z 15 IV 2011 r. o efektywności 
energetycznej i wdrożyła przepisy unijne dotyczące 
efektywności energetycznej, zobowiązujące kraje 
członkowskie do osiągnięcia do końca 2020 r. okre-
ślonego poziomu oszczędności energii.

Ustawa wskazuje działania służące zwiększeniu 
oszczędności energii przez odbiorców końcowych, 
a także w zakresie wytwarzania, przesyłaniu i dys-
trybucji energii elektrycznej, ciepła i gazu. Powinny 
spowodować oszczędne i efektywne korzystanie 
z energii, zwiększenie liczby inwestycji energoosz-
czędnych.

Ustawa określa m.in. zasady opracowywania kra-
jowego planu działań dotyczącego efektywności 
energetycznej, co 3 lata przygotowywanego przez 
resort energii. Ma zawierać m.in. opis planowanych 
programów na rzecz poprawy efektywności energe-
tycznej, określenie krajowego celu w tym zakresie, 
informacje o oszczędnościach oraz strategię wspie-
rania inwestycji w renowację budynków. 

W ustawie sprecyzowano też zadania jednostek 
sektora publicznego w zakresie efektywności ener-
getycznej. M.in. organy władzy publicznej, których 
obszar działania obejmuje cały kraj, mają obowią-
zek nabywania efektywnych energetycznie produk-
tów lub usług.

Ustawa określa ponadto zasady wypełnia-
nia obowiązku w zakresie oszczędności energii. 
Do dokumentu został przeniesiony system świa-



KRONIKA SENAtU RP – IX KADENCJA

40

dectw efektywności energetycznej (tzw. białe cer-
tyfikaty) – mechanizm stymulujący i wspierający 
działania prooszczędnościowe. Ponadto ustawa 

określa zasady przeprowadzania audytów energe-
tycznych przedsiębiorstw. Firmy muszą je przepro-
wadzać co 4 lata. 

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii  
oraz niektórych innych ustaw

Nowelizacja, która weszła w życie 1 VII 2016 r., 
wprowadziła zmiany w przepisach związanych z od-
nawialnymi źródłami energii (OZE), m.in. dotyczące 
systemu aukcyjnego wsparcia OZE, mikroinstalacji, 
prosumentów i biomasy. Ustaliła przejrzyste zasady 
wytwarzania i wykorzystywania na własne potrze-
by energii elektrycznej z OZE w mikroinstalacjach, 
nienastawionego na osiąganie zysków, a jedynie na 
zaspokajanie własnych potrzeb energetycznych. 
Chodzi o regulacje dotyczące tzw. prosumentów, 
czyli osób, które energię jednocześnie wytwarzają 
i wykorzystują. Obowiązujący ich poprzednio sys-
tem taryf gwarantowanych zastąpiono tzw. opusto-
wym systemem wsparcia. Prosument może rozliczyć 
różnicę między energią wytworzoną, np. w panelu 
fotowoltaicznym, a pobraną, np. kiedy panel nie wy-
twarza prądu.

Ustawa zmieniła definicję instalacji OZE i wpro-
wadziła nową definicję hybrydowej instalacji OZE, 
a także m.in. spalania wielopaliwowego i drewna 
pełnowartościowego. Zmieniła regulacje dotyczące 
m.in. tzw. opłat przejściowych, związanych z likwi-

dacją kontraktów długoterminowych elektrowni. 
Zmiany wprowadzono także w aukcyjnym systemie 
wsparcia w zakresie podziału aukcji na tzw. koszyki 
technologiczne i większego promowania techno-
logii, które wytwarzają energię w sposób stabilny 
i przewidywalny. Zlikwidowano też zbędne elemen-
ty oświadczeń składanych przez wytwórców energii 
w instalacjach OZE wykorzystujących biomasę i bio-
gaz. Nowelizacja uregulowała także kwestie związa-
ne z biomasą lokalną, umożliwiła bardziej efektywne 
wykorzystywanie lokalnie dostępnych jej zasobów.

Na 20. posiedzeniu Senat wprowadził 17 popra-
wek do noweli, popartych następnie przez Sejm. 
Jedna z nich przyznała ministrowi właściwemu ds. 
energii upoważnienie do wydania rozporządzenia, 
określającego m.in. szczegółowy zakres obowiąz-
ku i warunki techniczne zakupu ciepła z instalacji 
odnawialnych źródeł energii, warunki przyłączenia 
do sieci instalacji, sposób ustalania rzeczywistej 
ilości ciepła objętego obowiązkiem zakupu. Pozo-
stałe miały charakter redakcyjny, legislacyjny i po-
rządkujący. 
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20. posiedzenie Senatu.

INFRASTRUKTURA

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw 

Na 20. posiedzeniu Senat poparł nowelizację bez 
poprawek. Pozwoli ona usunąć bariery administra-
cyjne i prawne w procesie inżynieryjno-budowla-
nym, które blokują rozwój sieci szerokopasmowych. 
Powinno to przyspieszyć procedury i obniżyć koszty 
tworzenia szybkich sieci telekomunikacyjnych. Usta-
wa wdraża unijną dyrektywę nr 2014/61/UE w spra-
wie środków mających na celu zmniejszenie kosztów 
realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej. Po-
winna też przybliżyć Polskę do osiągnięcia celów 
przyjętych w Narodowym Planie Szerokopasmo-
wym i Europejskiej Agendzie Cyfrowej. 

Nowelizacja ułatwi budowę sieci szerokopa-
smowych, w tym tworzonych w ramach programu 
operacyjnego „Polska cyfrowa” (1 mld euro do wy-
korzystania). W nowelizacji rozszerzono m.in. krąg 
podmiotów dysponujących infrastrukturą technicz-
ną, zobowiązanych do jej udostępniania przedsię-
biorcom telekomunikacyjnym, którzy wykorzystają 
ją do budowy szybkich sieci telekomunikacyjnych. 
Zobowiązano do tego również np. zarządzających 
terenami kolejowymi, dotychczas obowiązek taki 
miały już przedsiębiorstwa energetyczne i wodno-
-kanalizacyjne.

Nowelizacja wprowadza od 1 I 2017 r. obowią-
zek wyposażania budynku mieszkalnego wielo-
rodzinnego lub budynku użyteczności publicznej 
w instalację telekomunikacyjną, jeżeli nie został 
w nią wyposażony, a jest poddawany przebudowie, 
nadbudowie lub rozbudowie. Zgodnie z noweliza-
cją prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej okre-
śli tzw. ramowe warunki dostępu do nieruchomości 
w celu zapewnienia telekomunikacji oraz umiesz-
czenia na niej obiektów i urządzeń infrastruktury 
telekomunikacyjnej. 

W nowelizacji przewidziano m.in. również obo-
wiązek koordynacji robót budowlanych. Przedsię-
biorca telekomunikacyjny będzie mógł budować 
szybką sieć telekomunikacyjną w tym samym czasie 
i miejscu co inny podmiot realizujący własną inwe-
stycję ze środków publicznych. termin wydania de-
cyzji o lokalizacji w pasie drogowym infrastruktury 
telekomunikacyjnej skrócono z 65 do 45 dni. Wpro-
wadzono także nowe zasady ponoszenia kosztów 
przełożenia infrastruktury telekomunikacyjnej, jeżeli 
droga poddawana jest przebudowie lub remontowi, 
a nie upłynęły 4 lata od wydania decyzji o lokalizacji.

Zgodnie z ustawą kanały technologiczne są udo-
stępniane na podstawie decyzji administracyjnej, 
a nie umowy dzierżawy lub najmu. 

Ustawa obowiązuje od 1 VII 2016 r., z wyjątkiem 
kilku przepisów, które wejdą w życie 1 I 2017 r., m.in. 
dotyczących utworzenia i prowadzenia przez preze-
sa UKE punktu informacyjnego ds. telekomunikacji.

Nowelizacje ustawy o transporcie kolejowym 

W 2016 r. Izba 2-krotnie rozpatrywała noweliza-
cje ustawy o transporcie kolejowym. Obowiązu-
jąca od 31 VIII 2016 r. ustawa o zmianie ustawy 
o transporcie kolejowym oraz niektórych innych 
ustaw z 7 VII 2016 r. wprowadziła rozwiązania 
upraszczające i przyspieszające prace związane 
z przygotowaniem i wykonaniem kolejowych in-
westycji infrastrukturalnych. W wypadku zbycia 
własności lub prawa użytkowania wieczystego nie-
ruchomości, objętej wnioskiem o wydanie decyzji 
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, po doręczeniu 

zawiadomienia o wszczęciu postępowania o wyda-
nie takiej decyzji nabywca i zbywca są zobowiąza-
ni do zgłoszenia właściwemu wojewodzie danych 
nowego właściciela lub użytkownika wieczyste-
go w ciągu 7 dni od zbycia. Niedotrzymanie tego 
terminu i prowadzenie postępowania bez udziału 
nowego właściciela lub użytkownika wieczystego 
nie stanowi podstawy do wznowienia postępowa-
nia na podstawie przepisu kodeksu postępowania 
administracyjnego. Od doręczenia zawiadomie-
nia o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji 
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o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej do czasu osta-
tecznego zakończenia postępowania w tej sprawie 
nie są wydawane pozwolenia na budowę innych 
inwestycji, a toczące się postępowania w tych spra-
wach zostają zawieszone do czasu ostatecznego 
zakończenia wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji 
linii kolejowej.

Zgodnie z nowelą podmioty zarządzające siecia-
mi uzbrojenia terenu uzgadniają usunięcie kolizji 
przebiegu sieci z inwestycją dotyczącą linii kolejo-
wej w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku PKP Pol-
skich Linii Kolejowych Spółki Akcyjnej (PLK SA) lub 
właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Brak 
uzgodnienia w tym terminie oznacza zgodę na usu-
nięcie kolizji w sposób i na warunkach zapropono-
wanych przez PLK SA lub właściwą jednostkę samo-
rządu terytorialnego.

Ustawa umożliwia zrzeczenie się prawa do 
odszkodowania za nieruchomości będące wła-
snością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 
terytorialnego, jeżeli przemawia za tym interes 
społeczny lub gospodarczy. Zrzeczenie następu-
je w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
takie oświadczenie może zostać złożone jedynie 
do czasu wydania ostatecznej decyzji o ustaleniu 
odszkodowania.

Nowelizacja wprowadza także zmiany, które mają 
uelastycznić aktualizację programu wieloletniego, 
obejmującego inwestycje na liniach kolejowych. 
Przewiduje, że przyjęcie przez Radę Ministrów 
sprawozdania z realizacji programu wieloletniego 
będzie stanowiło jednocześnie jego aktualizację, 
jeśli nie zostanie zwiększony łączny limit wydatków 
z budżetu państwa na niego. Dlatego wydłużono 
z końca marca na koniec maja każdego roku ter-
min przygotowania sprawozdania i wprowadzono 
obowiązek jego publikacji w Biuletynie Informacji 
Publicznej urzędu zapewniającego obsługę mini-
stra właściwego ds. transportu. Wskazano także 
elementy, które w szczególności powinno zawierać 
takie sprawozdanie.

Ponadto nowela, którą Senat przyjął bez popra-
wek na 23. posiedzeniu, wprowadziła zmianę, umoż-
liwiającą ograniczenie zakazu zadrzewiania i zakrze-
wiania w odległości do 15 m od osi skrajnego toru 
kolejowego. Zgodę na ograniczenie takiego zakazu 
po uzgodnieniu z właściwym zarządcą infrastruktu-
ry kolejowej wydaje starosta. Odstępstwo od zaka-
zu nie może jednak powodować zagrożenia bezpie-
czeństwa ruchu kolejowego ani zakłócać działania 
urządzeń służących do jego prowadzenia.

Celem ustawy o zmianie ustawy o transpor-
cie kolejowym oraz niektórych innych ustaw 
z 21 X 2016 r. jest dostosowanie prawa krajowego 
w zakresie transportu kolejowego do dyrektywy Par-
lamentu Europejskiego o jednolitym europejskim 
obszarze kolejowym. Nowela m.in. wyodrębniła 
nową grupę obiektów, tzw. obiektów infrastruktury 
usługowej, w stosunku do których stosowane mają 

być szczególne zasady udostępniania i pobierania 
opłat za korzystanie z nich. Wprowadziła także 
zmiany w obowiązujących zasadach udostępniania 
infrastruktury kolejowej, umożliwiła m.in. szerszej 
grupie podmiotów, np. organizatorom publicznego 
transportu zbiorowego, zamawianie przejazdu po-
ciągów. 

Nowelizacja zawiera definicję stacji kolejowej 
i dworca kolejowego. Będą one udostępniane nie-
odpłatnie podróżnym, odpłatnie natomiast – prze-
woźnikom kolejowym. Odpłatne udostępnianie 
przewoźnikom dotyczy wyłącznie powierzchni prze-
znaczonych do obsługi podróżnych i powierzchni 
do umieszczania informacji handlowych. 

W kwestii finansowania infrastruktury kolejowej 
ustawa zakłada opracowanie wieloletniego progra-
mu, który będzie określać zadania dla zarządców 
infrastruktury, np. standardy jakościowe, a także 
wynikającą z nich wysokość środków finansowych 
przewidzianych na ich wykonanie. Dzięki progra-
mowi m.in. zmodernizowane linie nie będą ulegały 
przedwczesnej degradacji. 

Ustawa zmienia zasady nadzoru ministra trans-
portu nad prezesem Urzędu transportu Kolejowego 
(UtK). Prezesa UtK będzie powoływał prezes Rady 
Ministrów spośród osób wyłonionych w drodze 
otwartego i konkurencyjnego naboru. Wybór pre-
zesa będzie przeprowadzał zespół, powołany przez 
szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, liczący co 
najmniej 3 członków, wybranych spośród osób nie-
zależnych finansowo i organizacyjnie od ministra 
transportu. Z kolei wiceprezesów UtK powoła pre-
mier na wniosek jego prezesa. Nowelizacja zawiera 
także przepisy, które mają zapewnić niezależność 
prezesa UtK. 

Na 30. posiedzeniu Senat wprowadził do usta-
wy 12 poprawek, które zaakceptował Sejm. Część 
z nich zapewniła ustawie spójność terminologicz-
ną, korygowała błędne odesłania, miała charakter 
legislacyjny, redakcyjny i doprecyzowujący. Izba 
przesądziła ponadto, że wysokość opłat za czyn-
ności określone w ustawie oblicza się jako równo-

Senator Wiesław Dobkowski, sprawozdawca Komisji Samorządu Te-
rytorialnego i Administracji Państwowej w sprawie nowelizacji usta-
wy o transporcie kolejowym, 23. posiedzenie Senatu.
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wartość euro w złotych. Doprecyzowała, że prezes 
UtK zatwierdza projekt cennika przedstawionego 
mu przez zarządcę infrastruktury w drodze decyzji 
administracyjnej. 

Nowe przepisy obowiązują od 30 XII 2016 r., część 
z nich wejdzie w życie później, m.in. te dotyczące 
licencjonowania wykonywania przewozów kolejo-
wych i świadczenia usług trakcyjnych (30 V 2017 r.). 

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze

Zgodnie z nowelizacją, przyjętą przez Senat bez 
poprawek na 24. posiedzeniu, a obowiązującą od 
13 IX 2016 r., Państwowa Komisja Badania Wypad-
ków Lotniczych ma prawo nie tylko do prowadzenia 
badań zdarzeń lotniczych, ale także do ich nadzo-
rowania. Nowelizacja zmieniła też zasady powierza-
nia funkcji przewodniczącego komisji, zastępców 
przewodniczącego, sekretarza i członków. Będą 
oni powoływani na 4 lata przez ministra transpor-
tu. Zastępcy przewodniczącego i sekretarz komisji 
będą powoływani na wniosek przewodniczącego, 
a członkowie – po zasięgnięciu jego opinii. W skład 
komisji będą wchodzili specjaliści z zakresu prawa 

lotniczego, szkolenia lotniczego, ruchu lotniczego, 
eksploatacji lotniczej i inżynierowie – konstruktorzy 
lotniczy.

Ponadto doprecyzowano przepis przewidujący 
możliwość czasowego udostępniania do użytku 
publicznego lotnisk użytku wyłącznego. Lotnisko 
takie może zostać otwarte dla wszystkich statków 
powietrznych w terminach i godzinach ustalonych 
przez zarządzającego nim, podanych do publicznej 
wiadomości. Po dokonaniu wpisu do rejestru lotnisk 
zmiany w zakresie dostępności dla użytkowników 
lotnisko to stanie się lotniskiem użytku publicznego 
niepodlegającym certyfikacji.
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Debata nad nowelizacją ustawy o usługach turystycznych.

UBEZPIECZENIA USŁUG TURYSTYCZNYCH

Ustawa o zmianie ustawy o usługach turystycznych  
oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym  
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 

Nowelizacja, przyjęta przez Senat bez poprawek na 
24. posiedzeniu, zawiera rozwiązania, wzmacniające 
system zabezpieczeń finansowych organizatorów tu-
rystyki i pośredników turystycznych na wypadek ich 
niewypłacalności. Służyć ma temu turystyczny Fun-
dusz Gwarancyjny (tFG), utworzony w Ubezpiecze-
niowym Funduszu Gwarancyjnym (UFG). Stanowi 
on dodatkowe zabezpieczenie na wypadek niewy-
płacalności organizatorów turystyki lub pośredników 
turystycznych. Koszt obsługi tFG przez UFG jest po-
krywany ze składek biur podróży. Wysokość składki 

wynosi od 0 do 30 zł od każdego klienta, a zależy od 
miejsca imprezy turystycznej i rodzaju środka trans-
portu zapewnianego w jej ramach. W zależności od 
sytuacji na rynku turystycznym i wysokości środków 
zgromadzonych w tFG składkę można podwyższyć 
lub obniżyć. Zgodnie z nowelizacją, obowiązującą 
od 26 XI 2016 r., ochroną – wynikającą z funkcjono-
wania tFG – są objęci klienci biur podróży wpisanych 
do rejestru organizatorów turystyki i pośredników tu-
rystycznych mających siedzibę w Polsce niezależnie 
od wysokości wnoszonej składki. 
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BEZPIECZEŃSTWO, OBRONNOŚĆ

Ustawa o działaniach antyterrorystycznych

Ustawa ma na celu podniesienie efektywności 
polskiego systemu antyterrorystycznego, a przede 
wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa obywateli 
w odpowiedzi na wzrost zagrożenia terrorystycz-
nego na świecie. Przewiduje lepszą koordynację 
działań służb i doprecyzowanie zasad współpracy 
między nimi, ma też zapewnić skuteczność w razie 
podejrzenia przestępstwa o charakterze terrory-
stycznym i odpowiedną reakcję na nie, a także sprzy-
jać poprawie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. 
Wprowadzone ustawą procedury oraz obowiązki 
informacyjne i rejestracyjne przyspieszą proces de-
cyzyjny w razie zamachu terrorystycznego. Ustawa 
obowiązuje od 2 VII 2016 r. Senat przyjął ją bez po-
prawek podczas 20. posiedzenia.

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
odpowiada za zapobieganie zdarzeniom o charak-
terze terrorystycznym, minister spraw wewnętrz-
nych i administracji zaś – m.in. za przygotowanie 
do przejmowania kontroli nad takimi zdarzeniami 
i za reagowanie w razie ich wystąpienia. Szef ABW 
został głównym koordynatorem polityki antyter-
rorystycznej. Ma koordynować czynności anali-
tyczno-informacyjne służb specjalnych i wymianę 
informacji przekazywanych przez: Policję, Staż 
Graniczną, Biuro Ochrony Rządu, Państwową 
Straż Pożarną, Służbę Celną, generalnego inspek-
tora informacji finansowej, generalnego inspektora 
kontroli skarbowej, Żandarmerię Wojskową i Rzą-
dowe Centrum Bezpieczeństwa. Szef ABW jest też 
zobowiązany do prowadzenia wykazu osób, które 
mogą mieć związek ze zdarzeniami o charakterze 
terrorystycznym. Ma także oceniać bezpieczeń-
stwo systemów teleinformatycznych i prowadzić 
centralny rejestr ataków hakerskich. Aby skutecznie 
uniemożliwić finansowanie terroryzmu, szef ABW 
uzyskał dostęp do informacji i danych objętych ta-
jemnicą bankową. Będzie otrzymywał je od: ban-
ków, towarzystw ubezpieczeniowych, funduszy in-
westycyjnych, biur maklerskich i SKOK.

Zgodnie z ustawą karty telefoniczne pre-paid 
muszą być rejestrowane. Ich dotychczasowi po-
siadacze powinni przekazać operatorowi swoje 
dane do 1 II 2017 r., w przeciwnym razie ich karty 
zostaną wyłączone. Nowi nabywcy natomiast zo-
stali zobowiązani do podawania swoich danych od 
2 VII 2016 r. W ten sposób osoby korzystające z kart 
pre-paid nie będą anonimowe, co ułatwi ich iden-
tyfikację w razie podejrzenia o terroryzm. „W celu 
zapobiegania, przeciwdziałania i wykrywania prze-
stępstw o charakterze terrorystycznym oraz ścigania 
ich sprawców” sąd będzie mógł zdecydować o blo-

kowaniu treści w internecie na 30 dni, a jednokrotnie 
przedłużyć ten czas jeszcze o 3 miesiące.

Ustawa określiła także nowe typy przestępstw. 
Przewidziano odpowiedzialność karną za udział 
w szkoleniach terrorystycznych, a  także kary za wy-
jazdy za granicę w celu uczestniczenia w działalno-
ści terrorystycznej. Dla zapobiegania przestępstwom 
lub zwalczania przestępstw o charakterze terrory-
stycznym szef ABW może zarządzić wobec cudzo-
ziemca podejrzanego o działalność terrorystyczną 
– na okres nie dłuższy niż 3 miesiące – niejawne 
prowadzenie czynności, polegających np. na reje-
strowaniu jego rozmów telefonicznych, dostępie 
do jego przesyłek i korespondencji, w tym elektro-
nicznej. W wypadkach wskazanych w ustawie ABW, 
Policja i Straż Graniczna będą mieć prawo do pobie-
rania obrazu linii papilarnych, materiału biologicz-
nego w celu oznaczenia DNA, a także utrwalania 
wizerunku twarzy cudzoziemca. Będzie to możliwe 
np. w razie podejrzenia nielegalnego przekroczenia 
granicy Polski lub nielegalnego pobytu w naszym 
kraju i podejrzenia związku ze zdarzeniami o charak-
terze terrorystycznym bądź uczestnictwa w szkole-

Debata nad ustawą o działaniach antyterrorystycznych.
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niu terrorystycznym. W ustawie przewidziano także 
instytucję tzw. odwróconego szpiega, pozwalającą 
na pozyskanie do współpracy osób działających na 
rzecz innego państwa lub organizacji w odniesie-
niu do przestępstw o charakterze terrorystycznym 
i szpiegostwa.

Ustawa wprowadziła także powszechnie obowią-
zujący i dostosowany do wymogów NAtO 4-stop-
niowy system alarmowy na wypadek zagrożeń terro-
rystycznych i stopni alarmowych w cyberprzestrzeni. 
Jeśli zostanie wprowadzony III lub IV (najwyższe) 
stopień zagrożenia terrorystycznego, będzie można 
wprowadzić zakaz odbywania zgromadzeń publicz-
nych lub imprez masowych na obszarze lub w obiek-
cie objętym stopniem alarmowym. Jeżeli użycie sił 
policji w wypadku wprowadzenia III lub IV stopnia 
alarmowego okaże się niewystarczające, będzie 
można szybciej niż dotychczas uzyskać wsparcie Sił 
Zbrojnych RP. Decyzję o tym ma wydawać minister 

obrony narodowej na wniosek ministra spraw we-
wnętrznych.

W ustawie określono również szczególne zasady 
użycia broni palnej w ramach prowadzenia działań 
kontrterrorystycznych. Chodzi o możliwość specjal-
nego użycia broni, tzw. strzału snajperskiego, mogą-
cego spowodować śmierć zamachowca. Będzie to 
traktowane jako środek wyjątkowy i ostateczny, sto-
sowany jedynie dla przeciwdziałania zamachowi na 
życie lub zdrowie człowieka lub w celu uwolnienia 
zakładnika. Powinno to jednak zwiększyć skutecz-
ność działań policji w razie zdarzenia o charakterze 
terrorystycznym.

Ustawa przewiduje też, że bezzałogowy statek 
powietrzny (dron) będzie mógł zostać zestrzelo-
ny albo nad jego lotem zostanie przejęta kontrola, 
w sytuacji gdy przebieg lotu m.in. zagraża życiu lub 
zdrowiu ludzi, chronionym obiektom, urządzeniom 
lub obszarom.

Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw 

Nowela, przyjęta przez Senat bez poprawek 
na 9. posiedzeniu, dostosowała do wyroku tK 
z 30 VII 2014 r. (sygn. akt K 23/11) przepisy dotyczą-
ce kontroli operacyjnej i dostępu służb państwowych 
do danych telekomunikacyjnych, pocztowych i inter-
netowych. trybunał orzekł, że niekonstytucyjne są: 
część podstaw prawnych kontroli operacyjnej; brak 
niezależnej kontroli pobierania danych telekomuni-
kacyjnych przez służby; brak zasad niszczenia pod-
słuchów osób zaufania publicznego, np. adwokatów 
czy dziennikarzy; brak obowiązku niszczenia zgroma-
dzonych danych nieprzydatnych. Nakazał też określić 
maksymalny czas trwania czynności operacyjnych 
wobec jednostki, która w rozsądnym czasie po ich za-
kończeniu powinna być o nich informowana.

Zgodnie z nowelą kontrola operacyjna, po 
uprzedniej zgodzie sądu, ma polegać na: uzyski-
waniu i utrwalaniu obrazu lub dźwięku osób z po-
mieszczeń, środków transportu lub miejsc innych 
niż miejsca publiczne; uzyskiwaniu i utrwalaniu 
treści korespondencji, w tym prowadzonej za po-
mocą środków komunikacji elektronicznej; uzyski-
waniu i utrwalaniu danych zawartych w informa-
tycznych nośnikach danych, telekomunikacyjnych 
urządzeniach końcowych, systemach informatycz-
nych i teleinformatycznych. Łączny okres kontroli 
nie może przekroczyć 18 miesięcy; nie dotyczy to 
kontrwywiadu.

Ustawa nakazuje niezwłoczne, komisyjne i proto-
kolarne niszczenie materiałów objętych bezwzględ-
nym zakazem dowodowym i reguluje procedurę 
uzyskania zgody sądu w wypadku materiałów obję-
tych tzw. względnym zakazem dowodowym. W no-
weli utrzymano 12-miesięczny okres przechowywa-
nia billingów. Dane, które, w ocenie prokuratora, nie 
mają znaczenia dla postępowania karnego, podlega-

ją niezwłocznemu zniszczeniu. Sądy, organy służb 
i prokuratorzy zostali zobowiązani do prowadzenia 
rejestrów postanowień, zgód, wniosków i zarządzeń 
dotyczących kontroli operacyjnej.

Ustawa doprecyzowała także przepisy doty-
czące uzyskiwania i przetwarzania danych tele-
komunikacyjnych, pocztowych i internetowych. 

Debata nad nowelizacją ustawy o Policji.
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Senator Jan Dobrzyński (z prawej), sprawozdawca Komisji Obrony 
Narodowej w sprawie nowelizacji ustawy o służbie wojskowej żoł-
nierzy zawodowych.

Sąd okręgowy ma prawo do kontroli post factum 
danych uzyskiwanych przez służby. Kontrola od-
bywa się na podstawie przekazywanych sądowi 
co pół roku sprawozdań. Sądy mają obowiązek 
przekazywania informacji na temat przetwarzania 
danych telekomunikacyjnych, pocztowych i inter-
netowych oraz o wynikach kontroli udostępniania 
tych danych służbom. Informację taką Sejmowi 
i Senatowi corocznie przedstawia minister spra-
wiedliwości.

Ustawa, która weszła w życie 7 II 2016 r., umożliwi-
ła też niepodlegający kontroli sądu dostęp służb do 
danych abonamentowych. Wprowadziła dostęp do 
tych danych on- line – przez tzw. bezpieczne połącze-
nie internetowe. Po dane służby mogą sięgać w celu 
zapobiegania przestępstwom lub ich wykrywania, 
ratowania życia lub zdrowia ludzkiego bądź wsparcia 
działań poszukiwawczych czy wykonywania zadań 
ustawowych. Na pozyskanie treści np. e-maila czy 
czatu nadal będzie potrzebna uprzednia zgoda sądu.

Ustawa o zmianie ustawy o służbie wojskowej  
żołnierzy zawodowych

Celem nowelizacji, obowiązującej od 25 III 2016 r., 
jest stabilizacja zawodowej służby wojskowej. Usta-
wa zniosła ograniczenia czasowe w pełnieniu przez 
żołnierzy zawodowych kontraktowej służby wojsko-
wej. Dotychczas kontrakty mogły być podpisywane 
łącznie na maksymalnie 12 lat. Zmiana pozwoli na 
zatrzymanie w służbie wykwalifikowanych, doświad-
czonych żołnierzy, co przyczyni się do zwiększenia 
zdolności bojowych jednostek wojskowych, a nie 
wpłynie na podwyższenie kosztów utrzymania woj-
skowych, umożliwi żołnierzom kontraktowym uzy-
skanie uprawnień do emerytury wojskowej i odpra-
wy mieszkaniowej.

Dotychczas żołnierze zawodowi pełnili czynną 
służbę wojskową jako służbę stałą albo kontraktową. 
Do służby kontraktowej mogą być powołani zarówno 
oficerowie, podoficerowie, jak i szeregowi, do służby 
stałej zaś – tylko oficerowie i podoficerowie. Nowe-
lizacja dotyczy w szczególności żołnierzy z korpusu 
szeregowych zawodowych. Dzięki usunięciu ograni-
czenia czasu trwania służby kontraktowej żołnierze 
powołani przed 1 I 2013 r. uzyskają prawo do emery-
tury po 15 latach służby. Żołnierze rezerwy zwolnieni 
przed upływem 12 lat będą mogli ponownie ubiegać 
się o powołanie do zawodowej służby wojskowej. 

Ustawa, którą Senat przyjął bez poprawek na 11. 
posiedzeniu, wprowadziła też zmiany odnośnie do 
uprawnień ministra obrony narodowej. W szcze-
gólnie uzasadnionych wypadkach będzie on mógł 
wyznaczać żołnierzy na stanowiska służbowe za-

szeregowane wyżej o 2 i więcej stopni wojskowych. 
Wyznaczenie takie nie będzie się łączyło z jedno-
czesnym mianowaniem na wyższy, odpowiedni do 
stanowiska stopień wojskowy.

Zmiany są podyktowane m.in. aktualnymi po-
trzebami służby wojskowej. Odpowiadają także 
na oczekiwania dowódców poszczególnych szcze-
bli kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP 
oraz żołnierzy zawodowych służby kontraktowej. 
W 2016 r. maksymalny, 12. rok służby kontraktowej 
osiągnęło 924 szeregowych zawodowych. W 2017 r. 
będzie ich 1183, w 2020 r. – 7759, w 2021 r. – 3553, 
a w 2022 r. – 3280. 

Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku  
obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw 

Senat na 31. posiedzeniu przyjął bez poprawek 
nowelizację, przewidującą utworzenie samodzielne-
go rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 
– Wojsk Obrony terytorialnej. Ich zadaniem będzie 
prowadzenie działań antykryzysowych i antyterro-
rystycznych w obronie bezpieczeństwa cywilnego 
oraz typowych działań zbrojnych we współdziała-

niu z wojskami operacyjnymi. Dowódca tych wojsk 
będzie podlegał bezpośrednio ministrowi obrony 
narodowej. 

Na mocy ustawy wprowadzono też nowy rodzaj 
czynnej służby wojskowej – terytorialną Służbę 
Wojskową. Żołnierze obrony terytorialnej mogą 
pełnić służbę od roku do 6 lat na podstawie po-
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wołania, w drodze dobrowolnego zgłoszenia się 
do służby. Żołnierzami będą mogły zostać osoby 
mające także kategorię zdrowia D. Osoby szcze-
gólnie predystynowane do pełnienia służby to 
m.in.: byli żołnierze zawodowi, członkowie pro-
obronnych organizacji pozarządowych i absol-
wenci szkół realizujących programy innowacyjne 
lub eksperymentalne przysposobienia obronnego 
albo edukacji dla bezpieczeństwa, zamieszka-
li w pobliżu miejsca pełnienia służby. Wojskowa 
Służba terytorialna może mieć formę służby peł-
nionej rotacyjnie (na terenie jednostki wojskowej, 

co najmniej raz w miesiącu przez 2 dni, w czasie 
wolnym od pracy) lub dyspozycyjnie (poza jed-
nostką wojskową, w określonym przez dowódcę 
miejscu i czasie, gotowość do stawienia się do 
służby rotacyjnej). 

Nowela, która wejdzie w życie 1 I 2017 r., pod-
niosła ponadto górną granicę wieku podlegania 
obowiązkowi służby wojskowej dla mężczyzn z 50. 
do 55. roku życia, a dla podoficerów lub oficerów 
– z 60. do 63. roku życia, a także obowiązku służby 
w obronie cywilnej i w jednostkach zmilitaryzowa-
nych dla kobiet z 50. do 55. roku życia. 

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich 
przemieszczania się przez to terytorium

Nowelizację, obowiązującą od 15 VI 2016 r., Izba 
poparła bez poprawek na 16. posiedzeniu. Ustawa 
stwarza podstawy prawne do wyrażania zgody na 
prowadzenie przez obce wojska w czasie pokoju na 
terytorium Polski innych niż ćwiczenia operacji woj-
skowych. Chodzi o tzw. wzmocnienie wojskowe, czy-
li działania prewencyjne, odstraszające lub wymaga-
jące użycia sił wysokiej gotowości, tzw. szpicy NAtO, 
na polskim terytorium lub w polskiej przestrzeni po-
wietrznej. Regulacja dotyczy działań w okresie poko-
ju, gdyż użycie siły przez wojska sojusznicze w czasie 
wojny reguluje wprost art. 5 traktatu Północnoatlan-
tyckiego (kolektywna samoobrona).

Zgodę na pobyt obcych wojsk – w szczególności 
państw członkowskich NAtO i UE – będzie mógł 
wydać prezydent RP na wniosek ministra obrony 
narodowej, skierowany po uzyskaniu zgody pre-
miera. Prezydent określi cel pobytu obcych wojsk 
i zakres ich uprawnień, a także inne okoliczności 
mające znaczenie dla obronności kraju. Wskaże 
w szczególności, które z uprawnień Sił Zbrojnych 

RP będą przysługiwać wojskom obcym w czasie 
objętego zgodą pobytu w Polsce. O wyrażeniu 
zgody mają zostać niezwłocznie zawiadomieni 
m.in. marszałkowie Sejmu i Senatu. Wejście w życie 
nowych rozwiązań umożliwi skuteczne wdrożenie 
„Planu na rzecz gotowości”, umożliwiającego wy-
konywanie operacji wojskowych przez siły szybkie-
go reagowania. Procedura przyjęta w ustawie po-
zwala na szybkie wyrażenie zgody na pobyt wojsk 
obcych. Powodem nieuwzględnienia w niej zgody 
parlamentu jest krótki czas reagowania szpicy (48–
72 godzin), w którym mogłoby się nie udać prze-
prowadzenie debaty.

Po decyzji szczytu NAtO w Newport w 2014 r. 
o zwiększeniu zdolności sojuszniczych Komitet Pla-
nowania Cywilnego NAtO zwrócił uwagę, że pol-
skie rozwiązania prawne nie są na tyle precyzyjne, 
by mogły zapewnić pobyt i użycie wojsk obcych 
w razie konfliktu. tzw. szpica została wydzielona 
z sił szybkiego reagowania NAtO na mocy decyzji 
tego szczytu.

Debata nad nowelizacją ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.
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Senator Łukasz Mikołajczyk, sprawozdawca Komisji Nauki, Edukacji 
i Sportu w sprawie nowelizacji ustawy – Karta Nauczyciela.

OŚWIATA, SZKOLNICTWO WYŻSZE

Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela  
oraz niektórych innych ustaw 

Na 15. posiedzeniu Izba poparła bez poprawek 
nowelizację, która m.in. zlikwidowała tzw. godziny 
karciane. Cele tej zmiany to odbiurokratyzowanie 
i racjonalizacja czasu pracy nauczycieli oraz dosto-
sowanie go do realnych potrzeb uczniów konkretnej 
szkoły. Dotychczas każdy nauczyciel w szkole pod-
stawowej i gimnazjum musiał poświęcić 2 godziny 
w tygodniu, a nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej 
– 1 godzinę na zajęcia pozalekcyjne. Nauczyciele 
nie otrzymywali za to dodatkowego wynagrodze-
nia. Nowelizacja przewiduje, że nauczyciele będą 
mogli prowadzić zajęcia pozalekcyjne, odpowied-
nie do potrzeb i zainteresowań uczniów, zgodnie 
z ustaleniami podjętymi przez dyrektora szkoły. 
Jednocześnie w związku z likwidacją obowiązku 
prowadzenia tych zajęć w dotychczasowej formule 
nowelizacja przewiduje odejście od rejestrowania 
ich wymiaru.

Ustawa zakłada też objęcie wszystkich nauczy-
cieli przepisami o odpowiedzialności dyscyplinar-
nej i wymogiem niekaralności. W uzasadnieniu 
noweli wskazano, że „wadą konstrukcji obecne-
go systemu jest bardzo ograniczony zakres re-
gulacji materii postępowania dyscyplinarnego na 
poziomie ustawy, przy pozostawieniu ministrowi 
oświaty swobody do uregulowania w rozporzą-
dzeniu szerokiego zakresu spraw dotyczących 
podstawowych zasad prowadzenia postępowa-
nia dyscyplinarnego, w tym kształtujących sytu-
ację procesową nauczyciela i innych uczestników 
postępowania”. Nowelizacja wprowadziła cen-
tralny rejestr orzeczeń dyscyplinarnych nauczy-
cieli, w którym gromadzone będą dane o nauczy-
cielach prawomocnie ukaranych wydaleniem 
z zawodu nauczycielskiego albo zwolnieniem 
z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do 
pracy w zawodzie nauczycielskim w ciągu 3 lat od 

ukarania oraz o zawieszeniu nauczyciela w pełnie-
niu obowiązków określonych w ustawie. Nowe re-
gulacje mają uniemożliwić zatrudnienie w przed-
szkolu, szkole lub innej placówce oświatowej jako 
nauczyciela osoby nieposiadającej pełnej zdol-
ności do czynności prawnych i niekorzystającej 
z praw publicznych.

Nowelizacja zawiera również przepisy mające uła-
twić planowanie i wypłacanie jednorazowej gratyfi-
kacji pieniężnej nauczycielom, którym minister edu-
kacji narodowej przyzna tytuł honorowego profesora 
oświaty. Na mocy przyjętych rozwiązań gratyfikacja 
w wysokości 18 tys. zł dla nauczycieli z tytułem ho-
norowym profesora oświaty będzie wypłacana przez 
ministra oświaty. środki na ten cel zostaną wyodręb-
nione corocznie w budżecie tego ministra w wysoko-
ści do 450 tys. zł.

Nowelizacja obowiązuje od 31 V 2016 r., przepisy 
dotyczące tzw. godzin karcianych – od 1 IX 2016 r., 
a część przepisów wejdzie w życie 1 I 2017 r.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty  
oraz niektórych innych ustaw 

Zgodnie z nowelą od roku szkolnego 2016/17 
zlikwidowany został ogólnopolski sprawdzian dla 
uczniów klas VI szkół podstawowych. Zamiast 
niego od roku szkolnego 2017/18 Centralna Komisja 
Egzaminacyjna ma udostępniać gimnazjom testy 
diagnostyczne, z których każda szkoła będzie mogła 
dobrowolnie skorzystać, aby dokonać wstępnej 

oceny wiadomości i umiejętności uczniów rozpo-
czynających naukę w I klasie gimnazjum. Ponieważ 
część gimnazjów, np. 2-języcznych lub sportowych, 
w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniała wynik 
sprawdzianu, nowela przewiduje, że w zamian będą 
brane pod uwagę oceny z języków polskiego i obce-
go oraz matematyki na świadectwie szkolnym.
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Od 2017 r. maturzyści będą mogli odwołać się 
od ustalonego przez dyrektora okręgowej komisji 
egzaminacyjnej wyniku weryfikacji sumy punktów 
z części pisemnej egzaminu maturalnego do Ko-
legium Arbitrażu Egzaminacyjnego, działającego 
przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Analo-
giczne prawo zyskają też osoby przystępujące do 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodo-
we, jeśli chodzi o wynik części pisemnej egzami-
nu. Kolegium ma się składać z doświadczonych 
egzaminatorów i ekspertów, specjalizujących się 
w danej dziedzinie nauki. Listę arbitrów będzie 
prowadzić minister edukacji. Wpis na listę ma na-
stępować na wniosek osoby zainteresowanej. Do 
rozpatrzenia złożonego odwołania dyrektor Cen-
tralnej Komisji Egzaminacyjnej będzie wyznaczał 
po 2 arbitrów z listy.

Ustawa umożliwiła zdającym wykonywanie fo-
tografii swojej pracy egzaminacyjnej (gimnazjalna, 
maturalna, potwierdzająca kwalifikacje w zawo-
dzie) podczas dokonywania wglądu. W wypadku 
gimnazjalistów przepis ten wszedł w życie w roku 
szkolnym 2016/17, a w odniesieniu do maturzystów 
i osób zdających egzaminy zawodowe – już w roku 
szkolnym 2015/16. Ustawa wprowadziła także 
zmiany dotyczące zasad weryfikacji – na wniosek 
ucznia lub absolwenta – sumy punktów z egzami-

nu. Po zmianach dyrektor okręgowej komisji egza-
minacyjnej będzie zobligowany wyznaczyć do niej 
innego egzaminatora niż ten, który sprawdzał i oce-
niał pracę.

Kolejna zmiana przewidziana w nowelizacji doty-
czy zasad zakupu przez dyrektorów szkół podstawo-
wych i gimnazjów podręczników i materiałów edu-
kacyjnych do nauki nowożytnych języków obcych. 
Gdy w kolejnym roku lub latach zostanie stwierdzo-
ne niedopasowanie zakupionych już podręczników 
lub materiałów do stopnia zaawansowania znajomo-
ści tego języka przez uczniów, koszt zakupu nowych 
podręczników i materiałów będzie refundowany 
do 25 zł na ucznia.

Nowelizacja, przyjęta przez Senat bez popra-
wek na 21. posiedzeniu, zawiera też m.in. przepisy 
doprecyzowujące, dotyczące kształcenia uczniów 
przybywających z zagranicy oraz zasad udzielania 
i rozliczania dotacji wypłacanych z budżetu samo-
rządu przedszkolom, szkołom i innym placówkom 
oświatowym.

Wprowadzono również zmiany w nadzorze pe-
dagogicznym, m.in. przywrócono opiniowanie 
arkuszy organizacyjnych publicznych szkół i pla-
cówek oświatowych przez kuratora. Rozszerzono 
skład komisji konkursowych na stanowisko dyrek-
tora szkoły. Wprowadzono zapis o dokonywaniu 
oceny pracy dyrektora szkoły przez nadzór peda-
gogiczny w porozumieniu z organem prowadzą-
cym placówkę.

Ustawa – Prawo oświatowe 

Ustawa, która z wyjątkiem kilku przepisów wej-
dzie w życie 1 IX 2017 r., wprowadza 8-letnią szkołę 
podstawową i szkoły ponadpodstawowe: 4-letnie 
liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 3-let-
nią branżową szkołę I stopnia, 3-letnią szkołę spe-
cjalną przysposabiającą do pracy, 2-letnią branżową 
szkołę II stopnia, szkołę policealną dla osób posia-
dających wykształcenie średnie lub wykształcenie 
średnie branżowe o okresie nauczania nie dłuższym 

niż 2,5 roku. Branżowa szkoła I stopnia umożliwi 
otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe i uzyskanie wykształcenia zasadnicze-
go branżowego. Jej absolwenci będą przygotowani 
zarówno do podjęcia pracy, jak i do kontynuowania 
kształcenia w branżowej szkole II stopnia.

Senat przyjął ustawę bez poprawek na 32. posie-
dzeniu, wcześniej odrzuciwszy wniosek o jej odrzu-
cenie.

Senator Małgorzata Kopiczko, sprawozdawczyni komisji: nauki i sa-
morządu w sprawie nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

Senator Piotr Florek, sprawozdawca wniosku mniejszości komisji: 
nauki i samorządu o odrzucenie nowelizacji ustawy o systemie 
oświaty.
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Senator Kazimierz Wiatr, sprawozdawca Komisji Nauki, Edukacji i Spor-
tu w sprawie nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

Ustawa, przyjęta przez Senat bez poprawek na 
32. posiedzeniu, opisuje mechanizmy i tryb wdra-
żania nowych regulacji zawartych w ustawie – Pra-
wo oświatowe. Zawiera również niezbędne zmiany 
w innych ustawach, stanowiące konsekwencję wpro-
wadzenia nowego ustroju szkolnego.

Zgodnie z uchwalonymi przepisami uczniowie 
kończący klasę VI szkoły podstawowej w roku 
szkolnym 2017/18 będą podlegać promocji do 
klasy VII. tym samym rozpocznie się wygaszanie 
gimnazjów – nie będzie już do nich prowadzo-
na rekrutacja. Wprowadzenie branżowej szkoły 
I stopnia, w miejsce zasadniczej szkoły zawodo-
wej, planowane jest od 1 IX 2017 r. Wprowadze-
nie branżowych szkół II stopnia dla absolwentów 
branżowych szkół I stopnia planuje się od roku 
szkolnego 2020/21. Zmiany w liceach ogólno-
kształcących i technikach rozpoczną się od roku 
szkolnego 2019/20, a zakończą w roku szkolnym 
2023/24. W roku szkolnym 2019/20 w klasach 
I liceów ogólnokształcących, techników i branżo-

wych szkół I stopnia edukację rozpoczną absol-
wenci klasy III gimnazjum i klasy VIII szkoły pod-
stawowej.

Ustawa zacznie obowiązywać 1 IX 2017 r., z wy-
jątkiem kilku przepisów. 

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym  
oraz niektórych innych ustaw

Nowelizacja ma zmniejszyć obowiązki biurokra-
tyczne, zwłaszcza sprawozdawcze i informacyj-
ne, dotyczące składania oświadczeń i stosowania 
skomplikowanych procedur odnoszących się do 
działalności uczelni publicznych i niepublicznych. 
Nowe rozwiązania powinny także usprawnić funk-
cjonowanie uczelni i podnieść jakość kształcenia 
doktorantów.

Wprowadzono m.in. uproszczone rozwiązania 
dotyczące krajowych ram kwalifikacji (KRK) dla 
szkolnictwa wyższego, równocześnie zapewniono 
ich spójność z ustawą o zintegrowanym systemie 
kwalifikacji. KRK zawierają opis kwalifikacji zdoby-
tych w procesie kształcenia w danym kraju. Został 
on tak skonstruowany, że umożliwia ich porównanie 
z systemem kwalifikacji w innych państwach euro-
pejskich. 

Nowelizacja zmodyfikowała też kryteria stosowa-
ne przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA) przy 
ocenie jakości kształcenia i oceny działalności pod-
stawowych jednostek organizacyjnych uczelni. PKA 
nie ma obowiązku weryfikowania licznych warun-
ków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne, 
aby prowadzić studia na określonym kierunku, po-
ziomie i profilu kształcenia. Jej zadaniem jest kon-
centrowanie się na kwestiach merytorycznych, zwią-
zanych z oceną jakości kształcenia.

Dla podniesienia jakości studiów doktoranckich 
nowelizacja rozstrzygnęła, że liczba uczestników 

stacjonarnych studiów doktoranckich nie może 
być mniejsza niż uczestników niestacjonarnych 
studiów doktoranckich w jednostce prowadzącej 
te studia. Z kolei liczba uczestników stacjonarnych 
studiów doktoranckich, którym przyznano stypen-
dium doktoranckie, ma stanowić nie mniej niż 50% 
liczby uczestników tych studiów ogółem w danej 
jednostce.

Nowelizacja uprościła także procedurę uzyskania 
stypendium socjalnego przez studenta, który bezpo-
średnio przed uzyskaniem pełnoletniości pozosta-
wał w pieczy zastępczej i nie utrzymywał kontaktów 
z rodzicami. Wprowadziła też możliwość przyzna-

Debata nad ustawą – Prawo oświatowe.
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wania stypendium rektora studentom I roku – lau-
reatom lub finalistom olimpiad o zasięgu ogólnopol-
skim, nawet jeśli nie były one związane z kierunkiem 
studiów przez nich wybranym.

Podczas 22. posiedzenia Izba uchwaliła 1 po-
prawkę, utrzymującą dotychczasowe warunki pro-
wadzenia studiów podyplomowych, ale odrzucił ją 
Sejm. 

Nowelizacja obowiązuje od 1 X 2016 r., z wyjąt-
kiem kilku przepisów, m.in. dotyczących składania 
przez rektorów sprawozdań z wykonania planu rze-
czowo-finansowego i z wykorzystania przyznanych 
środków, a także liczby studentów, którym przyzna-
wane są stypendia rektora dla najlepszych. te wejdą 
w życie 1 I 2017 r.

Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Aleksander Bobko pod-
czas debaty nad nowelizacją ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
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Debata nad ustawą o Radzie Mediów Narodowych.

MEDIA PUBLICZNE

Ustawa o Radzie Mediów Narodowych

Na podstawie ustawy, która weszła w życie 
7 VII 2016 r., powołana została Rada Mediów Naro-
dowych. Rada stanowi kadencyjny, w pełni niezależ-
ny od władzy wykonawczej i politycznie pluralistycz-
ny organ właściwy do powoływania i odwoływania 
składów osobowych organów jednostek publicznej 
radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej 
oraz w innych sprawach określonych w ustawie.

Zgodnie z ustawą, którą Senat przyjął bez popra-
wek na 21. posiedzeniu, po wcześniejszym odrzuce-
niu wniosku o jej odrzucenie, w kompetencjach rady 
znalazły się m.in. powoływanie członków zarządów 
i rad nadzorczych tVP i Polskiego Radia, a także od-
wołanie swego przewodniczącego. Członkowie rady, 
w myśl przepisów ustawy, w pełnieniu swojej funkcji 
są niezależni i kierują się dobrem publicznym. Rada 
Mediów Narodowych liczy 5 członków, powoływa-
nych na 6-letnią kadencję. Obejmuje ich zakaz łącze-
nia członkostwa w radzie z zatrudnieniem w organie 
władzy wykonawczej, w administracji rządowej lub 
samorządowej, w Kancelarii Prezydenta RP; członko-
stwem w organie jednostki samorządu terytorialnego, 
w Krajowej Radzie Radiofonii i telewizji lub zatrudnie-

niem w jej biurze. Ponadto członkiem rady nie może 
być osoba mająca udziały albo akcje spółki lub w inny 
sposób uczestnicząca w podmiocie będącym do-
stawcą usługi medialnej albo producentem radiowym 
lub telewizyjnym. Ma to zapewnić członkom tego or-
ganu niezależność personalną i programową. Ustawa 
gwarantuje klubom opozycyjnym udział w pracach 
rady: 3 jej członków powołuje większość sejmowa, 
a 2 – prezydent spośród kandydatów przedstawio-
nych przez kluby parlamentarne lub poselskie, two-
rzone przez ugrupowania, których przedstawiciele 
nie są członkami rządu.

W ustawie o radiofonii i telewizji ustawa wpro-
wadziła zmiany zasad powoływania i odwoływania 
członków rad nadzorczych i zarządów jednostek 
publicznej radiofonii i telewizji działających w for-
mie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa. Zli-
kwidowała kompetencje ministra właściwego ds. 
Skarbu Państwa w zakresie wyboru składów rad 
nadzorczych i zarządów istniejących spółek pu-
blicznej radiofonii i telewizji i przyznała je Radzie 
Mediów Narodowych. Pozbawiła też Krajową Radę 
Radiofonii i telewizji kompetencji w zakresie po-
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woływania członków rady programowej publicznej 
radiofonii i telewizji i przyznała je Radzie Mediów 
Narodowych.

Zgodnie z ustawą członkom rady przysługuje mie-
sięczne wynagrodzenie w wysokości przeciętnego 
wynagrodzenia, a w wypadku przewodniczącego 
– półtorakrotności przeciętnego wynagrodzenia, 
ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Sta-
tystycznego. Obsługę administracyjno-organizacyj-
ną zapewnia Kancelaria Sejmu. Koszty funkcjonowa-

nia rady, obejmujące wydatki na pokrycie świadczeń 
przysługujących jej członkom i te związane z obsłu-
gą administracyjno-organizacyjną, są pokrywane 
z budżetu państwa, ze środków, których dysponen-
tem jest szef Kancelarii Sejmu.

Rada Mediów Narodowych do 31 marca każde-
go roku ma przedstawiać Sejmowi, Senatowi, pre-
zydentowi, premierowi, KRRit oraz do informacji 
publicznej pisemną informację o działalności w po-
przednim roku.
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Senator Andrzej Wojtyła (z prawej), sprawozdawca Komisji Nauki, 
Edukacji i Sportu w sprawie nowelizacji ustawy o sporcie.

SPORT 

Nowelizacje ustawy o sporcie

Ustawa o zmianie ustawy o sporcie z 6 VII 2016 r., 
przyjęta przez Izbę bez poprawek na 23. posiedze-
niu, podwyższyła maksymalne wysokości nagród 
pieniężnych przyznawanych przez ministra sportu 
i turystyki za wybitne osiągnięcia sportowe. Zacho-
wując dotychczasową podstawę ustalenia wysoko-
ści nagrody (2300 zł), począwszy od 18 VIII 2016 r. 
nowela zwiększyła z 14-krotności do 35-krotności 
tej kwoty jej górną granicę. Oznacza to, że mak-
symalna wysokość nagrody pieniężnej przyzna-
wanej przez ministra sportu i turystyki wybitnym 
sportowcom wzrośnie z 32 200 zł do 80 500 zł. 
W opinii projektodawców pozwoli to w należyty 
sposób uhonorować zdobywców medali na igrzy-
skach olimpijskich, paraolimpijskich i igrzyskach 
głuchych. Nagrody są przyznawane ze środków bu-
dżetu państwa, z części, której dysponentem jest 
minister sportu.

Podczas tego samego, 23. posiedzenia Izba 
przyjęła również bez poprawek ustawę o zmianie 
ustawy o sporcie z 7 VII 2016 r., mającą głównie 
na celu skuteczną walkę z dopingiem. Nowelizacja 
wprowadziła krajowe rozwiązania w zakresie sta-
nowienia i stosowania reguł dyscyplinarnych do-
tyczących dopingu w sporcie, zgodnie z zasadami 
światowego Kodeksu Antydopingowego. Do ich 
przestrzegania zobowiązuje art. 4 ust. 1 Międzyna-
rodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w spo-
rcie. Oznacza to, że polskie związki sportowe nie 

ustanawiają swoich reguł, ale muszą uznawać i sto-
sować zasady ustanawiane przez Komisję do Zwal-
czania Dopingu w Sporcie zgodnie z tą konwencją. 

Nowelizacja zmodyfikowała też definicję dopin-
gu w sporcie zgodnie z najbardziej aktualną, za-
wartą w światowym Kodeksie Antydopingowym, 
który wyznacza międzynarodowe standardy w tym 
zakresie. W nowych przepisach, obowiązujących 
od 11 VIII 2016 r., znalazło się także uznanie za czyn 
dopingowy współpracy sportowca z osobami, które 
wcześniej za doping zostały zawieszone lub skaza-
ne, w tym z trenerem czy osobą z personelu pomoc-
niczego.
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POLITYKA SPOŁECZNA, UBEZPIECZENIA 
SPOŁECZNE, PRAWO PRACY, RODZINA

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 

Od 1 IV 2016 r. obowiązują przepisy ustawy, przyję-
tej przez Senat bez poprawek na 10. posiedzeniu. Na 
jej podstawie rodziny bez względu na osiągany dochód 
otrzymują świadczenie wychowawcze w wysokości 
500 zł co miesiąc na 2. i kolejne dziecko do ukończenia 
przez nie 18. roku życia. Rodziny, w których dochód na 
osobę nie przekracza 800 lub 1200 zł w wypadku po-
siadania dziecka niepełnosprawnego, otrzymują 500 zł 
co miesiąc również na 1. dziecko. Rodzinie z 2 dzieci, 
w której 1 ukończy 18 lat, a 2. będzie młodsze, przy-
sługuje świadczenie na młodsze dziecko, jeśli zostaje 
spełnione kryterium dochodowe. świadczenie wycho-
wawcze jest zwolnione z podatku dochodowego i nie 
może go zająć komornik. Nie wlicza się go też do do-
chodu przy ubieganiu się o świadczenia z innych syste-
mów wspierających rodzinę, w szczególności dotyczy 
to świadczeń rodzinnych, z pomocy społecznej i fun-
duszu alimentacyjnego. świadczenie wychowawcze 
przysługuje matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub 
faktycznemu dziecka. W wypadku zbiegu prawa do 
świadczenia wypłaca się je tej osobie, która faktycznie 

sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli wójt, burmistrz 
lub prezydent miasta ma wątpliwości, kto faktycznie 
opiekuje się dzieckiem, może się zwrócić do ośrodka 
pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego 
wywiadu środowiskowego.

By otrzymać świadczenie wychowawcze, nale-
ży złożyć wniosek (przez internet lub osobiście) 
w urzędzie gminy lub miasta albo ośrodku pomocy 
społecznej. Swoją sytuację dochodową muszą udo-
kumentować tylko rodzice ubiegający się o świad-
czenie na 1. dziecko. Wnioski można było składać 
od dnia wejścia ustawy w życie, czyli od 1 IV 2016 r. 
Rodzice, którzy złożyli wniosek w ciągu pierwszych 
3 miesięcy, dostali wyrównanie wstecz – za okres 
od wejścia przepisów w życie. Co do zasady świad-
czenie przyznawane jest na 12-miesięczne okresy 
od 1 października do 30 września następnego roku 
kalendarzowego. I okres trwa jednak dłużej, od dnia 
wejścia w życie ustawy do 30 IX 2017 r.

Rozwiązanie analogiczne do świadczenia wy-
chowawczego wprowadzono do ustawy o wspiera-

Debata nad ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
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niu rodziny i pieczy zastępczej. to dodatek wycho-
wawczy, przysługujący w takiej samej wysokości 
(500 zł) na dziecko w rodzinie zastępczej, rodzin-
nym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wy-
chowawczej typu rodzinnego do ukończenia przez 
nie 18. roku życia.

Zgodnie z informacją resortu rodziny wsparciem 
z programu „Rodzina 500 plus” do końca listopada 

2016 r. objęto prawie 3,8 mln dzieci do 18 lat. Do 
rodzin trafiło ponad 15,1 mld zł. Program w znaczą-
cy sposób ograniczył ubóstwo dzieci i młodzieży. 
Część rodzin wielodzietnych lub z mniejszymi do-
chodami przestała korzystać z pomocy społecznej. 
Ze wsparcia do końca listopada 2016 r. skorzystało 
także ponad 48 tys. dzieci pozostających w pieczy 
zastępczej. 

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie 
ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw

Nowelizacja zmierza do wyeliminowania nieko-
rzystnych rozwiązań dotyczących funkcjonowania 
jednostek zajmujących się wspieraniem rodziny, 
systemem pieczy zastępczej i  pomocą społecz-
ną. Nowe przepisy, obowiązujące od 15 X 2016 r., 
wykluczają możliwość umiejscowienia placówek 
opiekuńczo-wychowawczych na 1 nieruchomości 
gruntowej i w 1 budynku z jednostkami organiza-
cyjnymi pomocy społecznej, jednostkami organi-
zacyjnymi systemu oświaty, ośrodkami wsparcia 
dla ofiar przemocy w rodzinie, podmiotami leczni-
czymi, jednostkami organizacyjnymi wymiaru spra-
wiedliwości, zakładem aktywności zawodowej czy 
izbą wytrzeźwień. Wprowadzono też ograniczenia 
możliwości usytuowania w 1 budynku jednostek 
organizacyjnych pomocy społecznej i placówki za-
pewniającej całodobową opiekę osobom niepełno-
sprawnym, przewlekle chorym lub osobom w po-
deszłym wieku oraz jednostek organizacyjnych 
innych systemów.

Możliwe jest łączenie określonych jednostek or-
ganizacyjnych pomocy społecznej. Na poziomie 
gminy można połączyć ośrodek pomocy społecz-
nej z ośrodkiem wsparcia, z wyłączeniem ośrodka 
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
a także dom pomocy społecznej dla osób w po-
deszłym wieku z ośrodkiem wsparcia dla osób 
starszych. Z kolei powiat może łączyć powiatowe 

centrum pomocy rodzinie z ośrodkiem interwencji 
kryzysowej.

Na dostosowanie jednostek organizacyjnych 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 
do wprowadzanych zmian samorządy mają czas 
do 31 XII 2019 r. taki sam termin przewidziano na 
dostosowanie jednostek organizacyjnych pomocy 
społecznej.

Na 24. posiedzeniu Senat wprowadził do usta-
wy 4 poprawki, przyjęte następnie przez Sejm. 
W opinii Izby przepisy ustawy powinny umożliwiać 

Senatorowie Antoni Szymański i Arkadiusz Grabowski, sprawoz-
dawcy komisji: rodziny i samorządu w sprawie nowelizacji ustawy 
o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. 

Debata, 10. posiedzenie Senatu.
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Senator Aleksander Szwed, sprawozdawca Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej w sprawie nowelizacji ustawy o świadcze-
niach rodzinnych.

wojewodzie wydawanie zezwoleń na funkcjono-
wanie placówek opiekuńczo-wychowawczych 
do 14 dzieci na 1 nieruchomości gruntowej, ana-
logicznie do wydawania zezwoleń na funkcjono-
wanie takich placówek w 1 budynku. Senat uznał 
ponadto, że zakaz łączenia jednostek organizacyj-

nych pomocy społecznej powinien dotyczyć jedy-
nie jednostek zapewniających całodobowe usługi, 
dlatego w stosunku do tych jednostek rozszerzył 
katalog podmiotów, z którymi nie wolno im się łą-
czyć, o specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar 
przemocy w rodzinie.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych  
oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Od 1 I 2017 r. oboje rodzice, którzy mają 2 lub 
więcej dzieci z niepełnosprawnością i zrezygno-
wali z pracy, by się nimi opiekować, będą mieć 
prawo do świadczeń. Na 20. posiedzeniu Senat 
poparł nowelizację, uchwaloną z jego inicjatywy, 
która dostosowuje przepisy do wyroku trybuna-
łu Konstytucyjnego z 18 XI 2014 r. (sygn. akt SK 
7/11). tK zakwestionował zgodność z konstytu-
cją przepisu uniemożliwiającego przyznanie pra-
wa do świadczenia pielęgnacyjnego rodzicowi 
(opiekunowi faktycznemu), który rezygnuje z za-
trudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku 
z koniecznością sprawowania opieki nad niepełno-
sprawnym dzieckiem w sytuacji, gdy 2. z rodziców 
(opiekunów faktycznych) ma ustalone prawo do 
świadczenia pielęgnacyjnego na inne dziecko w ro-
dzinie. Nowelizacja uchyla ten przepis. 

Nowe przepisy przewidują, że w rodzinach z wię-
cej niż 1 niepełnosprawnym dzieckiem świadczenie 
pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy będzie 
przysługiwał obojgu rodzicom. Analogiczna zmia-
na dotyczy przyznawania specjalnego zasiłku opie-

kuńczego. Ustawa zawiera też przepis przejściowy. 
Osoby, które złożyły wnioski na podstawie dotych-
czasowych przepisów, a proces ich rozpatrywania 
jeszcze się nie zakończył, otrzymają świadczenia na 
nowych, korzystniejszych zasadach. 

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 

Na swoim 29. posiedzeniu Senat poparł ustawę, 
której podstawowym celem jest wsparcie rodzin 
i kobiet z dziećmi, które urodzą się z niepełno-
sprawnością. Ustawa wejdzie w życie 1 I 2017 r. 
Określa uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin 
do wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń 
opieki zdrowotnej i instrumentów polityki na rzecz 
rodziny. Na mocy ustawy zostaną zapewnione: 
dostęp do informacji w zakresie rozwiązań wspie-
rających rodziny i kobiety w ciąży, dostęp do dia-
gnostyki prenatalnej, odpowiednie świadczenia 
opieki zdrowotnej dla kobiet w okresie ciąży, poro-
du i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem ko-
biet w ciąży powikłanej i w sytuacji niepowodzeń 
położniczych.

Wsparcie obejmie także dostęp do poradnic-
twa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę, 
do 1-razowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł 
z tytułu urodzenia dziecka ze zdiagnozowanym 
ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo 
nieuleczalną chorobą zagrażającą jego życiu, 

które powstały w okresie prenatalnym lub w cza-
sie porodu. Ustawa przewiduje też świadczenia 
opieki zdrowotnej i dostęp do usług koordyna-
cyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjnych dla dzieci, 
ze szczególnym uwzględnieniem tych, u których 
zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośle-
dzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą 
jego życiu, powstałe w prenatalnym okresie roz-
woju.

Przewodnikiem rodzin po systemie wsparcia ma 
być asystent rodziny, koordynujący dostępną pomoc. 
Ustawa powinna też ułatwić dostęp do świadczeń 
zdrowotnych, w tym hospicjów perinatalnych.

Zgodnie z ustawą 20 XII 2016 r. rząd przyjął 
program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za 
życiem”. Program zacznie obowiązywać wraz 
z ustawą 1 I 2017 r. Obejmuje kompleksowe rozwią-
zania dotyczące wsparcia kobiet w ciąży i ich rodzin, 
wczesnego wspomagania dziecka i jego rodziny, 
usług wspierających i rehabilitacyjnych oraz wspar-
cia mieszkaniowego. 
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Nowelizacje kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 

W 2016 r. 2-krotnie nowelizowano kodeks rodzin-
ny i opiekuńczy. Od 30 IV 2016 r. obowiązuje usta-
wa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opie-
kuńczy z 18 III 2016 r., która wprowadziła zakaz 
umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej wbrew 
woli rodziców wyłącznie z powodu ubóstwa. Do-
precyzowała także procedurę umieszczenia dziecka 
w pieczy zastępczej. Sąd opiekuńczy może to zrobić 
dopiero po wykorzystaniu innych środków przewi-
dzianych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (np. 
nadzór kuratora) lub udzieleniu pomocy rodzinie 
w formie materialnej, prawnej, socjalnej, chyba że 
konieczność niezwłocznego zapewnienia dziecku 
pieczy zastępczej wynika z poważnego zagrożenia 
jego dobra, w szczególności zagrożenia życia lub 
zdrowia.

Na 12. posiedzeniu Senat wprowadził 1 poprawkę 
do nowelizacji, popartą następnie przez Sejm, zgod-
nie z którą umieszczenie dziecka w pieczy zastęp-
czej może nastąpić wyłącznie po wykorzystaniu za-
równo środków określonych w kodeksie rodzinnym 
i opiekuńczym, jak i form pomocy rodzicom dziec-
ka, przewidzianych w  ustawie o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej. 

Na 22. posiedzeniu Senat przyjął bez popra-
wek ustawę o zmianie ustawy – Kodeks rodzin-
ny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw 
z 10 VI 2016 r. Obowiązująca od 20 VIII 2016 r. no-
welizacja przewiduje, że świadczenia na dzieci, m.in. 
wychowawcze, z pomocy społecznej lub funduszu 
alimentacyjnego, a także wypłacane w ramach pro-

gramu „Rodzina 500 +”, nie mogą wpływać na wy-
sokość alimentów. Ustawa doprecyzowuje również, 
że świadczenia z programu „Rodzina 500 +” nie 
podlegają egzekucji komorniczej prowadzonej z ra-
chunku bankowego.

Przewiduje, że dla osób otrzymujących różnego 
rodzaju świadczenia, z wyjątkiem alimentacyjnych, 
mogą być tworzone rachunki rodzinne. Otwarcie 
i prowadzenie takiego rachunku i wypłaty z niego 
w banku, w którym rachunek jest prowadzony, są wol-
ne od opłat i prowizji. Na rachunek rodzinny mogą 
być wpłacane wyłącznie środki pieniężne pochodzą-
ce ze świadczeń niepodlegających egzekucji.

Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników 

Na swoim 30. posiedzeniu Senat poparł no-
welizację, na mocy której rolnicy nie muszą 
od 31 XII 2016 r. rezygnować z ubezpieczenia 
w KRUS w chwili objęcia ich innym ubezpiecze-
niem społecznym. Rolnik lub członek tego sa-
mego gospodarstwa domowego objęty ubezpie-
czeniem rolniczym będzie mógł zarobić dzięki 
działalności pozarolniczej, np. na podstawie umo-
wy agencyjnej, umowy-zlecenia albo innej umowy 
o świadczenie usług, do wysokości minimalnego 
wynagrodzenia.

Ustawa umożliwiła ponadto m.in. prezesowi 
KRUS lokowanie wolnych środków funduszu admi-
nistracyjnego, czyli przeznaczonego na finansowa-
nie kosztów obsługi ubezpieczenia i kosztów obsłu-
gi zadań w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego.

Senator Marek Pęk (z lewej), sprawozdawca komisji: Ustawo-
dawczej oraz Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w sprawie 
nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, 22. posiedzenie 
Senatu.

Senator Krzysztof Słoń, sprawozdawca Komisji Rodziny, Polityki Se-
nioralnej i Społecznej w sprawie nowelizacji ustawy o ubezpiecze-
niu społecznym rolników.
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Nowelizacje ustawy o emeryturach i rentach z FUS

W 2016 r. 3-krotnie nowelizowano ustawę o eme-
ryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Spo-
łecznych. Na swoim 30. posiedzeniu Senat po-
parł ustawę o zmianie ustawy o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
z 21 X 2016 r., na mocy której od 1 VII 2017 r. z 50 
do 75% najniższej emerytury lub renty zostanie pod-
wyższona kwota wolna od zajęcia przez komornika 
w wypadku egzekucji należności innych niż świad-
czenia alimentacyjne. 

Na 31. posiedzeniu Izba przyjęła bez poprawek 
ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz 
niektórych innych ustaw z 16 XI 2016 r., która 
przewiduje obniżenie od 1 X 2017 r. wieku emery-
talnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. 
Docelowo zasada ta będzie dotyczyła obu syste-
mów emerytalnych, zarówno powszechnego, jak 
i rolniczego. Ustawa przywraca wiek emerytalny 
powszechnie obowiązujący przed 1 I 2013 r. Li-
kwiduje tzw. emeryturę częściową, mającą przy-
sługiwać ubezpieczonym, którzy nie osiągnęli 
ustalonego w 2012 r. wieku emerytalnego, przy 
spełnieniu przez nich jednocześnie określonych 
warunków. 

Zgodnie z dotychczasową ustawą od 1 I 2013 r. 
wiek emerytalny podlegał podwyższaniu w sto-
sunku do kobiet urodzonych od 1 I 1953 r. po-
przez dodawanie do obowiązującego wieku eme-
rytalnego (60 lat) miesiąca co kwartał, wydłużało 
to wiek emerytalny w danym roczniku urodzeń 
o 4 miesiące na rok. W kolejnych latach urodzeń, 
w przedziałach kwartalnych, dodawano kolejno 
4 miesiące, aż do 67 lat. Na podobnej zasadzie 
podwyższano wiek emerytalny mężczyzn urodzo-
nych od 1 I 1949 r., podwyższając ich wiek emery-
talny od progu 65 lat o 5 miesięcy (dla urodzonych 
w pierwszym kwartale 1949 r. – 65 lat i 5 miesię-

cy). Dla mężczyzn urodzonych w kolejnych kwar-
tałach danego roku wiek emerytalny wzrastał 
o miesiąc, corocznie o 4 miesiące. 

Nowela zachowuje zasadę wygaszania uprawnień 
do preferencyjnego przechodzenia na emeryturę, 
przy spełnieniu określonych przesłanek, dla okre-
ślonych grup. Dla rolników do końca 2017 r. będzie 
możliwość przechodzenia na wcześniejszą emerytu-
rę w wieku 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn. 
Podobna zasada przejścia w stan spoczynku do koń-
ca 2017 r. będzie obowiązywała sędziów i proku-
ratorów, w zależności od przepracowanego okresu 
w tych zawodach. 

Kolejna nowela – ustawa o zmianie ustawy 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 
z 2 XII 2016 r. – została przyjęta bez poprawek 
na 32. posiedzeniu Senatu. Zmierza ona do pod-
wyższenia od 1 III 2017 r. najniższych emerytur, 

rent rodzinnych i rent z tytułu całkowitej nie-
zdolności do pracy z 882,56 zł do 1 tys. zł, czyli 
o 117,44 zł; rent socjalnych z 741,35 zł do 840 zł, 
czyli o 98,65 zł. Najniższe renty z tytułu częścio-
wej niezdolności do pracy wzrosną z 676,75 zł do 
750 zł, czyli o 73,25 zł. Ustawa zakłada, że wszyst-
kie emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych, wypłacane przez Kasę Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego, i tzw. świadczenia 
mundurowe zostaną podniesione o 0,73%. Naj-
niższa emerytura w 2017 r. będzie zatem stano-
wić 50% minimalnego wynagrodzenia. W wyniku 
wprowadzenia tych zmian zostaną podwyższone 
świadczenia ok. 800 tys. emerytów i rencistów 
z FUS, 285 tys. wszystkich osób pobierających 
renty socjalne oraz ok. 350 tys. osób pobierają-
cych emerytury i renty z KRUS.

Ustawa wprowadza też mechanizm waloryzacji 
świadczeń z KRUS. Emerytury osób, które nabyły 

Senatorowie Bogusława Orzechowska i Mieczysław Augustyn, spra-
wozdawcy stanowiska i wniosku mniejszości komisji rodziny w spra-
wie nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS, 31. posiedze-
nie Senatu.

Senator Ryszard Majer (z lewej), sprawozdawca Komisji Rodziny, Po-
lityki Senioralnej i Społecznej w sprawie nowelizacji ustawy o emery-
turach i rentach z FUS, 32. posiedzenie Senatu.
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prawo do najniższego gwarantowanego świadcze-
nia, zostaną podniesione co najmniej o 10 zł, a renty 
z tytułu częściowej niezdolności do pracy o 7,50 zł. 

W tej sytuacji świadczenia poniżej 1369,86 zł mie-
sięcznie zostaną podwyższone w większym stopniu 

niż gdyby przeprowadzono waloryzację według 
obecnie funkcjonujących zasad. Na tak określonych 
zasadach z waloryzacji skorzysta ok. 2,1 mln świad-
czeniobiorców FUS i prawie wszyscy świadczenio-
biorcy KRUS (ok. 1,1 mln osób). 

Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym 
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego,  
Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, 
Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin 

Na 32. posiedzeniu Senat poparł bez poprawek 
ustawę, znoszącą w pełniejszym zakresie przywileje 
emerytalne, związane z pracą w aparacie bezpie-
czeństwa PRL, poprzez ustalenie na nowo świadczeń 
emerytalnych i rentowych osobom pełniącym służ-
bę w organach bezpieczeństwa od 22 VII 1944 r. do 
31 VII 1990 r. Uznano, że nowela z 23 I 2009 r. oka-
zała się pod tym względem nie w pełni skuteczna. 
W nowej ustawie pojęcie służby w organach bezpie-
czeństwa państwa zastąpiono pojęciem służby na 
rzecz państwa totalitarnego. W uzasadnieniu projek-
tu podkreślono konieczność ograniczenia przywile-
jów emerytalnych i rentowych, związanych z pracą 
w aparacie bezpieczeństwa PRL, ponieważ nie za-
sługują one na ochronę prawną, przede wszystkim 
ze względu na powszechne poczucie naruszenia 
w tym zakresie zasady sprawiedliwości społecznej. 

Ustawa określa szczegółowo zasady ustalenia na 
nowo emerytur i rent inwalidzkich przysługujących 
funkcjonariuszom, którzy pełnili służbę na rzecz to-
talitarnego państwa, oraz rent rodzinnych po takich 
funkcjonariuszach. Ustalenie nowej wysokości tych 
świadczeń następować będzie na podstawie infor-
macji o przebiegu służby danego funkcjonariusza 
na rzecz totalitarnego państwa, sporządzonej przez 

Instytut Pamięci Narodowej na podstawie posiada-
nych akt osobowych. Z wnioskiem o sporządzenie 
takiej informacji wystąpi organ emerytalny, a in-
formacja ma być przekazana przez IPN w terminie 
4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. 

Ustawa wyłącza stosowanie przepisów o ustaleniu 
na nowo emerytury i renty inwalidzkiej, jeżeli osoba, 
która pełniła służbę, udowodni, że przed 1990 r., 
bez wiedzy przełożonych, podjęła współpracę 
z osobami lub organizacjami działającymi na rzecz 
niepodległości państwa polskiego i czynnie je wspie-
rała. Przepis ten będzie stosowany odpowiednio 
również do renty rodzinnej. Za środki dowodowe 
potwierdzające takie okoliczności uznano zarówno 
informację IPN o przebiegu służby funkcjonariusza 
na rzecz totalitarnego państwa, jak i inne dowody, 
w szczególności wyrok skazujący, nawet nieprawo-
mocny, za działalność polegającą na podjęciu, bez 
wiedzy przełożonych, czynnej współpracy z osoba-
mi lub organizacjami działającymi na rzecz niepodle-
głości państwa polskiego w okresie służby na rzecz 
totalitarnego państwa. 

Minister spraw wewnętrznych będzie mógł pod-
jąć decyzję o wyłączeniu stosowania przepisów 
o ustaleniu na nowo emerytury, renty inwalidzkiej 
i renty rodzinnej w szczególnie uzasadnionych wy-

Senator Stanisław Kogut, sprawozdawca Komisji Rodziny, Polity-
ki Senioralnej i Społecznej w sprawie ustawy znoszącej przywileje 
emerytalne związane z pracą w aparacie bezpieczeństwa PRL.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński 
podczas debaty nad tzw. ustawą dezubekizacyjną.
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padkach, ze względu na krótkotrwałą służbę przed 
31 VII 1990 r. oraz rzetelne wykonywanie zadań 
i obowiązków po 12 IX 1989 r., w szczególności z na-
rażeniem zdrowia i życia. świadczenia osób, wobec 
których zastosowano taką regulację, wypłacane 
będą na dotychczasowych zasadach.

Wysokość emerytury byłych funkcjonariuszy 
nie będzie mogła być wyższa od przeciętnej eme-
rytury z ZUS (ok. 2130 zł), renty inwalidzkiej – od 

1610 zł, a rodzinnej – 1850 zł. Obecnie ich średnie 
świadczenia to 4–6 tys. zł miesięcznie. Według 
zapowiedzi ministra spraw wewnętrznych nowe 
przepisy obejmą ok. 32 tys. byłych funkcjonariuszy, 
a oszczędności w budżecie z tego tytułu wyniosą 
ok. 500 mln zł rocznie.

Ustawa wejdzie w życie 1 I 2017 r., a świadcze-
nia ustalone na jej podstawie będą wypłacane od 
1 X 2017 r. 

Ustawa o jednorazowym dodatku pieniężnym  
dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających 
świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne,  
emerytury pomostowe albo nauczycielskie  
świadczenia kompensacyjne w 2016 r. i jej nowelizacja

Od 1 III 2016 r. obowiązuje ustawa o jednorazo-
wym dodatku pieniężnym dla niektórych emery-
tów, rencistów i osób pobierających świadczenia 
przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, eme-
rytury pomostowe albo nauczycielskie świadcze-
nia kompensacyjne w 2016 r., poparta przez Senat 
na 9. posiedzeniu. Na jej podstawie emeryci i ren-
ciści, których świadczenia nie przekraczały 2000 zł 
miesięcznie, otrzymali 1-razowy dodatek. Jego wy-
sokość uzależniono od kwoty świadczeń przysłu-
gujących 29 II 2016 r. Ci, których emerytury i renty 
w tym dniu nie przekraczały 900 zł, otrzymali doda-
tek w wysokości 400 zł. Przy świadczeniach powy-
żej 900 zł i nieprzekraczających 1100 zł przysługi-
wał dodatek w wysokości 300 zł; 200 zł wypłacono 
w wypadku świadczeń powyżej 1100 zł i nie więcej 
niż 1500 zł; a 50 zł przy świadczeniach wyższych 
niż 1500 zł i nieprzekraczających 2000 zł. W razie 

zbiegu prawa do świadczeń, a także gdy do renty 
rodzinnej uprawniona była więcej niż 1 osoba, przy-
sługiwał 1 dodatek. Jednorazowy dodatek pienięż-
ny był wolny od podatku dochodowego oraz nie 
odprowadzano od niego składki na ubezpieczenie 
zdrowotne. Z tej kwoty nie dokonywano też potrą-
ceń i egzekucji. 

1 III 2016 r. weszła natomiast w życie nowelizacja 
ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym, po-
parta przez Senat bez poprawek na 12. posiedzeniu. 
Przewiduje ona, że kwota 1-razowego dodatku nie 
ma wpływu na kryteria dochodowe, określone usta-
wą z 12 III 2004 r. o pomocy społecznej. Do ustawy 
dodano też przepis, który pozwolił na pomniejszenie 
o kwotę 1-razowego dodatku kryterium dochodo-
wego, uzasadniającego przyznanie dodatku miesz-
kaniowego na podstawie ustawy z 21 VI 2001 r. 
o dodatkach mieszkaniowych.

Debata nad ustawą o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przed-
emerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, 9. posiedzenie Senatu.
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Senator Andrzej Kamiński, sprawozdawca Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej w sprawie nowelizacji ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadcze-
niach przedemerytalnych, 29. posiedzenie Senatu.

Nowelizacje ustawy o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy 

W 2016 r. Senat 2-krotnie rozpatrywał nowelizacje 
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy wspólnie z innymi aktami prawnymi.

Od 4 VI 2016 r. obowiązuje ustawa o zmianie 
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pra-
cy oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów 
Unii Europejskiej w zakresie równego traktowa-
nia. Nowelizacja, przyjęta przez Senat bez popra-
wek na 17. posiedzeniu, wdrożyła do polskiego pra-
wa przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2014/54/UE w sprawie środków ułatwiają-
cych korzystanie z praw przyznanych pracownikom 
w kontekście swobodnego przepływu pracowników. 

Na podstawie noweli za monitorowanie, anali-
zowanie i wspieranie równego traktowania migru-
jących pracowników jest obecnie odpowiedzialny 
minister pracy. Do jego zadań należą: zlecanie 
niezależnych sondaży i analiz oraz publikowanie 
niezależnych sprawozdań i zaleceń na temat nie-
uzasadnionych ograniczeń i przeszkód przy sto-
sowaniu prawa do swobodnego przemieszczania 
się pracowników i ich dyskryminacji; inicjowanie 
i monitorowanie działań mających na celu prze-
ciwdziałanie nieuzasadnionym ograniczeniom 
i przeszkodom w zakresie prawa do swobodnego 
przepływu pracowników oraz ich dyskryminacji; 
publikowanie informacji o przepisach dotyczących 
swobodnego przepływu pracowników i ich stoso-
waniu w Polsce. Minister pracy pełni także funkcję 
punktu kontaktowego dla analogicznych punktów 
w innych państwach członkowskich w celu współ-
pracy i wymiany informacji w sprawach swobod-
nego przepływu pracowników.

Z kolei Państwowa Inspekcja Pracy udziela porad 
prawnych dla wspierania równego traktowania oby-
wateli państw członkowskich UE i Europejskiego 
Stowarzyszenia Wolnego Handlu, korzystających 
z prawa do swobodnego przepływu pracowników. 
Zadaniem inspekcji jest wspieranie takich osób 
i analizowanie dostępu do ich zatrudnienia, warun-
ków zatrudnienia i pracy, dostępu do przywilejów 
socjalnych i podatkowych, szkoleń i pomocy urzę-
dów pracy oraz prawa do udziału w związkach za-
wodowych i radach pracowników. W tym zakresie 
z PIP mają współdziałać m.in. administracja pań-
stwowa i samorządowa, związki zawodowe i orga-
nizacje pracodawców, samorząd załogi oraz pełno-
mocnik rządu ds. równego traktowania.

Na 29. posiedzeniu Senat poparł bez poprawek 
ustawę o zmianie ustawy o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy 

o świadczeniach przedemerytalnych. Noweli-
zacja przyznaje osobom, które opiekowały się 
osobami niepełnosprawnymi, a po śmierci pod-
opiecznych utraciły prawo do świadczenia pie-
lęgnacyjnego, specjalny zasiłek opiekuńczy lub 
zasiłek dla opiekuna, prawo do ubiegania się o za-
siłek dla bezrobotnych oraz świadczenie przed-
emerytalne.

W ustawie, która wejdzie w życie 1 I 2017 r., 
znalazły się przepisy umożliwiające zaliczenie 
okresu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego 
i zasiłków do okresów uprawniających do nabycia 
prawa do zasiłku dla bezrobotnych i świadczenia 
przedemerytalnego. Do okresu 365 dni w ciągu 
18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających reje-
strację w urzędzie pracy jako bezrobotnego, upraw-
niającą do zasiłku dla bezrobotnych, zaliczany bę-
dzie okres pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, 
specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla 
opiekuna, mimo że nie odprowadzano za ten czas 
składki na Fundusz Pracy. Warunkiem będzie jednak, 
że utratę prawa do tego świadczenia lub zasiłków 
spowodowała śmierć osoby, nad którą opieka była 
sprawowana.

Zgodnie z nowelizacją opiekunowie osób nie-
pełnosprawnych, ubiegający się po ich śmier-
ci o świadczenie przedemerytalne, m.in. będą 
musieli do dnia ustania prawa do świadczenia 
pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego 
lub zasiłku dla opiekuna ukończyć co najmniej 55 lat 
(kobiety) lub 60 lat (mężczyźni), legitymować się 
okresem uprawniającym do emerytury – co najmniej 
20-letnim (kobiety) i co najmniej 25-letnim (męż-
czyźni). 
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Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed 
podczas debaty nad ustawą o delegowaniu pracowników w ramach 
świadczenia usług. 

Zmiany kodeksu pracy

Kodeks pracy w 2016 r. był 2-krotnie zmieniany. 
Na swoim 19. posiedzeniu Senat przyjął bez po-
prawek ustawę o zmianie ustawy – Kodeks pracy 
z 13 V 2016 r. Nowelizacja, która weszła w życie 
1 IX 2016 r., ma ograniczyć zatrudnianie pracow-
ników w tzw. szarej strefie i zwiększyć ochronę 
ich praw, czyli ułatwić im dochodzenie przysługu-
jących świadczeń i uprawnień ze stosunku pracy, 
a także umożliwić korzystanie z ochrony gwaran-
towanej przez przepisy ubezpieczeń społecznych, 
np. publicznej służby zdrowia i płatnego urlopu wy-
poczynkowego. Nowe przepisy są także korzystne 
dla uczciwych pracodawców, którzy zatrudniając 
legalnie, ponoszą wyższe koszty pracy, przez co 
stają się mniej konkurencyjni niż nieuczciwi przed-
siębiorcy.

Dotychczas umowę o pracę zawierało się na pi-
śmie. Jeżeli jednak nie została ona zawarta w formie 
pisemnej, pracodawca powinien najpóźniej w dniu 
rozpoczęcia pracy przez pracownika potwierdzić 
mu na piśmie ustalenia co do stron umowy i rodzaju 
umowy oraz jej warunków. Oznaczało to, że takie 
potwierdzenie powinno być dostarczone pracowni-
kowi do końca 1. dnia pracy. Obecnie każdy pracow-
nik musi mieć pisemną umowę o pracę lub pisemne 
potwierdzenie podstawowych ustaleń związanych 
z jej zawarciem, jeśli nie została ona zawarta w for-
mie pisemnej jeszcze przed dopuszczeniem go do 
pracy. Nowe przepisy mają ułatwić inspektorom pra-
cy stwierdzanie wypadków nielegalnego zatrudnia-
nia pracowników.

Od 3 VIII 2016 r. obowiązuje ustawa o zmianie 
ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych 
ustaw z 22 VI 2016 r., do której Senat na 19. po-
siedzeniu wprowadził 2 poprawki o charakterze le-
gislacyjnym, zaakceptowane przez Sejm. Noweliza-

cja miała na celu prawidłowe wykonanie dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/54/WE 
w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości 
szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn 
w dziedzinie zatrudnienia i pracy, a także zapew-
nienie zgodności nowelizowanego przepisu z kon-
stytucją.

Dotychczas nie wolno było zatrudniać kobiet przy 
pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla 
zdrowia. Ich wykaz zawiera rozporządzenie Rady 
Ministrów z 1996 r. W opinii Komisji Europejskiej od-
nosi się on do wszystkich kobiet, a nie tylko do tych 
w ciąży i karmiących piersią, jest więc przeszkodą 
w zapewnieniu równouprawnienia płci, szczególnie 
w zakresie dostępu do zatrudnienia.

Zgodnie ze zmienionymi przepisami kobietom 
w ciąży i karmiącym dziecko piersią nie wolno wy-
konywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub 
szkodliwych dla zdrowia, mogących niekorzystnie 
wpływać na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmie-
nie dziecka piersią. Rada Ministrów została upoważ-
niona do określenia w rozporządzeniu wykazu prac, 
których kobiety w ciąży i karmiące piersią nie mogą 
wykonywać. Chodzi o prace związane m.in. z nad-
miernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym trans-
portem ciężarów, czy warunkami, w jakich praca jest 
wykonywana. 

Nowe przepisy spowodowały też konieczność 
wprowadzenia zmian w ustawie o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i usta-
wie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. 
Uwzględniono w nich zakazy wykonywania przez 
kobiety żołnierzy obowiązków służbowych, funk-
cji lub zadań służbowych, które są niebezpieczne, 
szkodliwe lub uciążliwe dla zdrowia w okresie ciąży 
i karmienia piersią.

Ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług

W ustawie, określającej minimalne warunki za-
trudniania pracowników delegowanych do Polski, 
przyjęto zasadę solidarnej odpowiedzialności pod-
miotu powierzającego wykonanie określonych prac 
z pracodawcą delegującym pracowników wobec 
pracownika delegowanego w zakresie jego wyna-
grodzenia. Określono także zadania Państwowej 
Inspekcji Pracy dotyczące współpracy z właściwy-
mi organami innych państw członkowskich w za-
kresie udzielania informacji, powiadamiania praco-
dawców o karach nałożonych przez organy innych 
państw oraz wszczynania egzekucji tych kar. Pań-
stwową Inspekcję Pracy zobowiązano do prowa-
dzenia strony internetowej zawierającej informacje, 
m.in. dotyczące warunków zatrudnienia, odpowie-
dzialności pracodawcy oraz procedur składania 
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skarg i dochodzenia roszczeń. Wyposażono ją tak-
że w prawo do kontrolowania prawidłowości dele-
gowania pracowników na terytorium naszego kraju. 
Ustawa, obowiązująca od 18 VI 2016 r., określiła 
obowiązki pracodawcy delegującego pracownika 
na terytorium RP w zakresie wyznaczenia osób 
kontaktowych, składania oświadczeń zawierają-
cych istotne informacje o okolicznościach delego-

wania pracowników oraz dotyczące przechowywa-
nia tych informacji.

Na 19. posiedzeniu Senat wprowadził do ustawy 
7 poprawek, zaakceptowanych następnie przez Sejm. 
Zmiany doprecyzowały m.in. definicje pracodawców 
– delegującego pracownika do i z Polski. Poprawiły 
spójność w zakresie formy, w jakiej PIP pozyskuje in-
formacje od pracodawców i przedsiębiorców. 
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OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA 
ZDROWOTNA, PROFILAKTYKA

Ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej  
oraz niektórych innych ustaw 

Obowiązująca od 15 VII 2016 r. ustawa ma 
usprawnić funkcjonowanie samodzielnych publicz-
nych zakładów opieki zdrowotnej, zoptymalizować 
koszty ich działalności, a w konsekwencji – zwięk-
szyć dostępność do usług medycznych. 

Jeśli samodzielny publiczny zakład opieki zdro-
wotnej uzyska ujemny wynik finansowy, musi pokryć 
stratę netto we własnym zakresie, czyli zmniejszając 
fundusz zakładu. Jeżeli to nie wystarczy na pokrycie 
całej straty, podmiot tworzący będzie zobowiązany 
do pokrycia pozostałej części, ale nie więcej niż do 
wysokości wynikającej z sumy straty netto i kosztów 
amortyzacji. Gdy samodzielny publiczny zakład opie-
ki zdrowotnej nie będzie w stanie samodzielnie po-
kryć straty netto, to możliwa stanie się jego likwidacja.

Wprowadzono zakaz zbywania podmiotom pry-
watnym akcji lub udziałów w spółkach kapitałowych 
z udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorzą-
du terytorialnego, gdyby miały one utracić pakiet 
większościowy, czyli kontrolę nad podmiotami lecz-
niczymi. Ma to umożliwić zahamowanie niekontro-
lowanego przez państwo procesu zbywania udzia-
łów i akcji w tych spółkach.

Kierownika samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej zobowiązano do sporządzania 
raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej samo-
dzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, 
przekazywanego podmiotowi tworzącemu do koń-
ca maja każdego roku. Przewidziano też odejście od 
obowiązkowego posiadania przez podmiot medycz-
ny umowy ubezpieczenia od zdarzeń medycznych.

Wprowadzono możliwość kupowania świadczeń 
opieki zdrowotnej przez samorząd terytorialny 
u podmiotów, dla których jest on organem tworzą-
cym. to rozwiązanie nieobowiązkowe, nie będzie 
nowym zadaniem samorządu, a więc nie wyma-
ga dodatkowych środków finansowych. Samorząd 
będzie mógł kupować dodatkowe świadczenia dla 
swoich mieszkańców na takich samych zasadach jak 
NFZ kontraktuje je dla wszystkich ubezpieczonych. 
Aby nie doszło do podwójnego finansowania tych 
samych świadczeń przez NFZ i samorząd, dopusz-
czono finansowanie przez jednostki samorządu te-
rytorialnego jedynie tzw. nadlimitów. Sfinansowanie 
świadczeń ponad kwotę gwarantowaną przez NFZ 
nie naruszy zasady równego dostępu do usług me-
dycznych. Podmiot leczniczy, który zawarł umowę 
z samorządem, musi poinformować o tym NFZ.

Podmiotowi tworzącemu umożliwiono przekaza-
nie prowadzonego przez siebie samodzielnego pu-
blicznego zakładu opieki zdrowotnej innemu samo-
rządowi lub publicznej uczelni medycznej. Pozwoli 
to na bardziej racjonalne wykorzystywanie potencja-
łu ochrony zdrowia, a także efektywne zarządzanie 
zasobami kadrowymi i infrastrukturalnymi.

Na mocy nowelizacji samodzielne publiczne zakła-
dy opieki zdrowotnej może też tworzyć Skarb Państwa, 
reprezentowany przez ministra, centralny organ admi-
nistracji rządowej albo wojewodę, jednostkę samorzą-
du terytorialnego i publiczną uczelnię medyczną.

Senat rozpatrzył nowelizację podczas 20. posie-
dzenia i przyjął ją bez poprawek, odrzuciwszy wnio-
sek o jej odrzucenie. 

Senator Waldemar Kraska, sprawozdawca Komisji Zdrowia w spra-
wie ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektó-
rych innych ustaw.

Wiceminister zdrowia Piotr Warczyński (w środku) podczas debaty 
nad nowelizacją ustawy o działalności leczniczej.
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Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza  
i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw 

Senat na 30. posiedzeniu poparł nowelę przywra-
cającą staże podyplomowe dla lekarzy i lekarzy den-
tystów, z których zrezygnowano w 2011 r. Ustawa 
określa warunki odbywania stażu, jego organizację 
i zakres niezbędnych uprawnień lekarzy stażystów. 
Lekarze będą odbywać staż podyplomowy pod kie-
runkiem opiekuna – lekarza specjalisty albo lekarza 
dentysty wykonującego zawód co najmniej przez 
5 lat. Stażyści będą mieli pełne prawo wykonywania 
zawodu, czyli będą mogli m.in. wystawiać recepty, 
wydawać opinie i orzeczenia lekarskie. Obywatele 
polscy i państw członkowskich UE studiujący me-
dycynę w języku obcym będą mogli ubiegać się 
o prawo do wykonywania zawodu w Polsce bez ko-

nieczności zdawania egzaminu z języka polskiego. 
Warunkiem będzie przedstawienie dokumentu po-
twierdzającego znajomość języka polskiego.

Ustawa zmienia także zasady przystępowania 
do Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-
-Dentystycznego Egzaminu Końcowego. Będą 
mogli do nich przystąpić wyłącznie lekarze po 
ukończeniu studiów, nie zaś studenci ostatniego 
roku. Pytania z egzaminów lekarskich mają być 
publicznie udostępniane po 5 latach od ich prze-
prowadzenia. 

Nowela wejdzie w życie 1 I 2017 r., a przepisy do-
tyczące finansowania zadań zespołów ratownictwa 
medycznego – 1 I 2018 r.

Ustawa o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi  
oraz niektórych innych ustaw

Od 11 IX 2016 r. obowiązują nowe przepisy, któ-
re mają gwarantować bezpieczeństwo wszystkim 
biorcom i dawcom krwi od momentu pobrania krwi 
aż do czasu jej przetoczenia. Nowelizacja wdroży-
ła do polskiego prawa przepisy unijne, m.in. unijną 
dyrektywę 2002/98/WE, ustanawiającą normy jako-
ści i bezpiecznego pobierania, badania, preparatyki, 
przechowywania, wydawania krwi ludzkiej i składni-
ków krwi.

Ustawa m.in. zobowiązuje wszystkie centra 
krwiodawstwa i krwiolecznictwa do wprowadze-
nia systemu jakości. Ma on gwarantować, że cały 
proces pobierania krwi i jej składników, badania, 
preparatyki, przechowywania i transportu jest pod 
ścisłą kontrolą i odpowiada wszystkim wymaga-
nym normom oraz standardom, a każdy jego etap 
jest opisany w określonej procedurze i możliwy do 
zweryfikowania.

Zgodnie z nowelą wprowadzone będą nowe regu-
lacje dotyczące rejestru dawców krwi. Nowelizacja 
tworzy podstawy prawne funkcjonowania systemu 
teleinformatycznego e-krew. Jednostki organizacyj-
ne publicznej służby krwi będą prowadziły ten sys-
tem, zawierający informacje o dawcach krwi, w tym 
o dawcach rzadkich grup oraz o niepożądanych 
zdarzeniach i reakcjach. System e-krew ma służyć 
przede wszystkim zapewnieniu bezpiecznej krwi 
lub jej składników na potrzeby lecznictwa, poszu-
kiwaniu krwi i dawców krwi w wypadku pacjentów 
z rzadkimi grupami krwi oraz monitorowaniu jakości 
i drogi w krwiodawstwie i krwiolecznictwie. Ma być 
też pomocny do oceny optymalnego zużycia krwi. 
System ten będzie służył także sprawozdawczości. 
Państwa członkowskie są bowiem zobowiązane 
m.in. do składania rocznego sprawozdania o po-
ważnych niepożądanych zdarzeniach i reakcjach 

Debata nad nowelizacją ustawy o publicznej służbie krwi.
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związanych z pobieraniem, badaniem, preparatyką, 
przechowywaniem, a także przetaczaniem krwi i jej 
składników.

Zgodnie z nowelą dawcą krwi mogą zostać oso-
by pełnoletnie. Krew mogą też oddać osoby po-
wyżej 17. roku życia, ale jedynie wówczas, gdy 
przemawiają za tym względy fizjologiczne lub 
lecznicze, np. występowanie antygenów rzadkich 
grup krwi. Dawcom krwi rzadkich grup i tym, któ-
rzy przed pobraniem krwi lub jej składników zo-
stali poddani zabiegowi uodpornienia lub innym 
zabiegom wykonywanym w celu uzyskania osocza 
lub surowic diagnostycznych, przysługuje także re-
kompensata w wysokości nieprzekraczającej jed-
norazowo 1000 zł. 

W noweli zawarto też zakres danych, jakie powin-
na zawierać legitymacja honorowego dawcy krwi, 
a także zapisy ułatwiające oddawanie krwi przez 
osoby niepełnosprawne z trudnościami w porozu-
miewaniu się. Nowelizacja reguluje również zasady 
przywozu krwi i jej składników spoza krajów UE i Eu-
ropejskiego Obszaru Gospodarczego.

Izba na 17. posiedzeniu przyjęła nowelę z 14 po-
prawkami, które zaakceptował Sejm. Ograniczyła 
przekazywanie danych dawców przez jednostkę 
publicznej służby krwi do PCK dla celów wyda-
wania odznak tylko za zgodą dawcy. Dopuściła 
oznakowanie opakowań krwi umożliwiające iden-
tyfikację dawcy i biorcy krwi w wypadku pobra-
nia autologicznego. Senat określił też terminy (do 
31 marca każdego roku) przekazywania sprawoz-
dań. Doprecyzował przepisy o wskazanie jednostek 
organizacyjnych publicznej służby krwi, do których 
należy wykonywanie zadań w nich określonych, 
oraz o wskazanie, że dystrybucja desmopresyny dla 
jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi 
ma odbywać się dla realizacji zamówienia indywi-
dualnego. Zmienił na 1 I 2020 r. termin, od którego 
jednostki publicznej służby krwi mają przekazywać 
dane dotyczące zakażeń i zachorowań na chorobę 
zakaźną do systemu e-krew, a także zdecydował 
o przyspieszeniu terminów, w jakich dane powinny 
być przekazywane do systemu e-krew w pełnym 
zakresie.  

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia  
przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Zgodnie z nowelizacją od 8 IX 2016 r. obowiązuje 
zakaz sprzedaży papierosów elektronicznych i po-
jemników z płynem osobom poniżej 18 lat. W wy-
padku wątpliwości co do wieku, podobnie jak przy 
sprzedaży alkoholu czy klasycznych papierosów, 
sprzedawca może zażądać dokumentu potwierdza-
jącego pełnoletność. Ustawa zakazuje też sprzeda-
ży e-papierosów i pojemników zapasowych w au-
tomatach, a także sprzedaży papierosów mających 
charakterystyczny aromat (z wyjątkiem papierosów 
mentolowych, na które ustanowiono okres przej-
ściowy do 2020 r.). Zabronione są obrót, produkcja 
i import wyrobów tytoniowych zawierających np. 
kofeinę i taurynę oraz dodatki mające właściwości 
barwiące.

Nowelizacja ogranicza miejsca używania papie-
rosów elektronicznych, podobnie jak w wypadku 
zakazu palenia wyrobów tytoniowych w miejscach 
publicznych. Do katalogu miejsc, gdzie właściciel 
lub zarządzający może wyznaczyć palarnię (m.in. 
w hotelach, zakładach pracy czy domach spokojnej 
starości), dodano całodobowy oddział psychiatrycz-
ny, z wyłączeniem oddziałów dysponujących warun-
kami wzmocnionego i maksymalnego zabezpiecze-
nia. W lokalach gastronomiczno-rozrywkowych co 
najmniej z 2 pomieszczeniami możliwe będzie wy-
łączenie 1 zamkniętego pomieszczenia spod zakazu 
palenia m.in. e-papierosów, jeżeli to pomieszczenie 
jest wyposażone w wentylację gwarantującą, że 
dym nie będzie przenikał do innych miejsc.

23. posiedzenie Senatu; rozpatrywanie noweli ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu.
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Nowela wprowadziła też zmiany dotyczące kla-
sycznych wyrobów tytoniowych. Na ich opakowa-
niach muszą się znaleźć ostrzeżenia zdrowotne za-
równo tekstowe, jak i graficzne. Będą to m.in. hasła: 
„palenie niszczy zęby i dziąsła”, „paleniem możesz 
zabić swoje nienarodzone dziecko” i „palenie jest 
przyczyną miażdżycy”. Z opakowań tytoniowych 
znikną natomiast informacje na temat poziomu np. 
substancji smolistych czy tlenków węgla. Na pudeł-
kach znajdą się natomiast komunikaty: „palenie zabi-
ja – rzuć teraz” czy „dym tytoniowy zawiera ponad 
70 substancji powodujących raka”.

Zakazane jest też reklamowanie i promocja e-
-papierosów oraz pojemników zapasowych. Za pro-
mocję uznano w noweli m.in. publiczne rozdawanie 
wyrobów, organizowanie degustacji i premiowanej 
sprzedaży. Z kolei reklamę określono m.in. jako roz-
powszechnianie komunikatów, wizerunków, nazw 
i symboli graficznych służących popularyzowaniu 
marek.

Ustawa wprowadziła też zakaz sprzedaży trans-
granicznej na odległość, np. przez internet, wyro-
bów tytoniowych i elektronicznych papierosów 
oraz pojemników z płynem zawierającym nikoty-

nę do ponownego ich napełniania. Ustawa wpro-
wadziła interoperacyjny system śledzenia ruchu 
i pochodzenia oraz zabezpieczenia na poziomie 
Unii Europejskiej. Papierosy i tytoń do samodziel-
nego skręcania papierosów będą objęte systemem 
śledzenia ruchu i pochodzenia oraz opatrzone 
zabezpieczeniami. Nowe przepisy przewidują 
oznakowanie jednostkowych opakowań wyrobów 
tytoniowych w sposób, który będzie umożliwiał 
rejestrowanie ich przemieszczeń. taki obowiązek 
ma wejść w życie 20 V 2019 r.

Nowelizacja wdraża przepisy dyrektywy Parla-
mentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE w sprawie 
zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych państw członkowskich w spra-
wie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów 
tytoniowych i powiązanych wyrobów, tzw. dyrekty-
wy tytoniowej.

Na 23. posiedzeniu Senat wprowadził do ustawy 
8 poprawek, zaakceptowanych przez Sejm. Miały 
one głównie charakter redakcyjny i legislacyjny. Po-
nadto Izba wydłużyła do 31 XII 2016 r. termin ekspo-
nowania na dotychczasowych warunkach wyborów 
tytoniowych w miejscach sprzedaży. 

Nowelizacje ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych

W 2016 r. ustawa o świadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków publicznych była 
nowelizowana kilka razy. Ustawa o zmianie usta-
wy o świadczeniach opieki zdrowotnej finanso-
wanych ze środków publicznych oraz niektórych 
innych ustaw z 18 III 2016 r., przyjęta przez Senat 
bez poprawek na 15. posiedzeniu, a obowiązująca 
od 12 VI 2016 r., przyznała osobom, które ukończyły 
75 lat, prawo do bezpłatnych leków, środków spo-
żywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
i wyrobów medycznych, wymienionych w wykazie 
ogłaszanym przez ministra zdrowia. Przy ustalaniu 

wykazu ma on się kierować m.in. zaspokojeniem 
potrzeb zdrowotnych seniorów, dostępnością i bez-
pieczeństwem stosowania leków oraz stosunkiem 
kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych. 
Produkty wymienione w wykazie są refundowane. 
Lista będzie stopniowo rozszerzana. Bezpłatne leki 
i wyroby medyczne dla osób starszych mogą przepi-
sywać na receptę lekarze i pielęgniarki podstawowej 
opieki zdrowotnej.

Ustawa określa zasadę sposobu finansowania – 
przysługujące leki (środki spożywcze specjalnego 
przeznaczenia, wyroby medyczne) finansuje budżet 

Debata nad nowelizacją ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
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Senator Bogusława Orzechowska, sprawozdawczyni komisji: sa-
morządu i zdrowia w sprawie nowelizacji ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 24. po-
siedzenie Senatu.

państwa w części stanowiącej odpłatność świad-
czeniobiorcy, zgodnie z uregulowaniami ustawy 
o refundacji leków, środków spożywczych specjal-
nego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych w zakresie dotyczącym odpłatności 
ryczałtowej i w wysokości 30% albo 50% limitu fi-
nansowania, obejmującej kwotę do wysokości limitu 
finansowania oraz dopłatę w wysokości różnicy mię-
dzy ceną detaliczną danego leku a wysokością limitu 
finansowania. 

Na 24. posiedzeniu Senat przyjął ustawę o zmia-
nie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych oraz nie-
których innych ustaw w wersji uchwalonej przez 
Sejm 21 VII 2016 r. Jej celem jest zapewnienie przej-
rzystego i racjonalnego procesu oceny celowości 
inwestycji w ochronie zdrowia. Chodzi o dostoso-
wanie podaży usług medycznych do rzeczywistych 
potrzeb mieszkańców. 

Zgodnie z nowelą wojewoda wydaje opinie o ce-
lowości inwestycji przede wszystkim na podstawie 
mapy potrzeb zdrowotnych, priorytetów dla regio-
nalnej polityki zdrowotnej oraz danych z rejestru 
podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 
Podstawą do wydania pozytywnej opinii o celo-
wości inwestycji jest jej ocena, z wykorzystaniem 
formularza – tzw. instrumentu oceny wniosków 
inwestycyjnych w sektorze zdrowia. Przed wyda-
niem opinii wojewoda musi uzyskać stanowisko 
dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ. Podmio-

ty mogą uzyskać dodatkowe punkty w konkursie 
w wypadku prowadzenia inwestycji pozytywnie 
ocenianych przez wojewodów z wykorzystaniem 
wspomnianego formularza. Najwyżej premiuje się 
racjonalność i efektywność udzielanych świadczeń, 
przy zachowaniu odpowiedniej ich jakości i do-
stępności, a także kompleksowość i ciągłość. Brak 
pozytywnej opinii o celowości inwestycji skutkuje 
przyznaniem mniejszej liczby punktów, a podmiot 
musi przedstawić ofertę znacznie korzystniejszą 
od innych. W wypadku wielu inwestycji infrastruk-
turalnych w ochronie zdrowia uzyskanie pozytyw-
nej opinii o celowości inwestycji będzie konieczne 
przy składaniu wniosków o dofinansowanie z UE. 
Gdy podmiot leczniczy będzie chciał zrealizować 
inwestycję z własnych środków, posiadanie opinii 
również będzie ważną informacją o zasadności 
jego działań. Opinię o celowości inwestycji wydaje 
się w ciągu 45 dni od złożenia wniosku.

Nowela weszła w życie 30 VIII 2016 r.
Ostatnia nowelizacja ustawy o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych, z 4 XI 2016 r., przyjęta przez Izbę bez 
poprawek na 31. posiedzeniu, przywraca dotych-
czasowe zasady finansowania zakupu szczepionek 
przewidzianych do obowiązkowych szczepień. Od 
2017 r. ich zakup miał być finansowany nie z budżetu 
państwa, a przez NFZ.

Ustawa wprowadza także zmiany, dzięki którym 
każdy korzystający ze świadczeń podstawowej opie-
ki zdrowotnej nie poniesie kosztów z tym związanych 
nawet wtedy, gdy wystąpią trudności z potwierdze-
niem jego prawa do świadczeń. Wówczas NFZ nie 
będzie dochodził kosztów udzielonych świadczeń. 
Rozwiązanie to nie obejmie natomiast kosztów, ja-
kie NFZ poniesie na refundację przepisanych przez 
lekarza leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycz-
nych dostępnych w aptece.

Nowelizacja przewiduje ponadto m.in. odstąpie-
nie od obowiązku uiszczania przez pacjenta kosztów 
świadczeń i windykacji przez NFZ należności z tego 
tytułu, gdy jedyną przyczyną braku prawa do świad-
czeń był brak zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowot-
nego. W takim wypadku odstąpienie od windykacji 
nastąpi, gdy pacjent, we wskazanych w ustawie ter-
minach, zostanie zgłoszony do ubezpieczenia.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać 12 I 2017 r.
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Senator Robert Gaweł, sprawozdawca komisji: Samorządu Teryto-
rialnego i Administracji Państwowej oraz Nauki, Edukacji i Sportu 
w sprawie nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego, 31. posiedzenie Senatu.

SAMORZĄD TERYTORIALNY

Nowelizacje ustawy o dochodach jednostek  
samorządu terytorialnego 

Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego z 14 IX 2016 r. przedłuża 
o 3 lata, do 2019 r., obowiązywanie przepisów regu-
lujących w latach 2015–16 system korekcyjno-wy-
równawczy dla samorządów województw do czasu 
skonstruowania nowego systemu transferów wyrów-
nawczych, integrującego mechanizm wyrównywa-
nia dysproporcji w dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego i zróżnicowania ich potrzeb wydatko-
wych. Chodzi o zasady obliczania tzw. janosikowe-
go, czyli środków przekazywanych przez bogatsze 
województwa na rzecz uboższych. Bez przedłużenia 
terminu obowiązywania tych zasad województwa nie 
otrzymałyby subwencji regionalnej z wpłat do budże-
tu państwa. Większość województw straciłaby w ten 
sposób istotną część dochodów.

Przedłużenie funkcjonowania obecnego systemu 
nie spowoduje w 2017 r. zmniejszenia dochodów 
żadnego z samorządów województw w porównaniu 
z dochodami wyliczonymi według przepisów obo-
wiązujących w 2014 r. 

Nowelizacja, przyjęta przez Senat bez poprawek 
na 26. posiedzeniu, weszła w życie 19 X 2016 r.

Izba na 31. posiedzeniu także bez poprawek przyję-
ła ustawę o zmianie ustawy o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego oraz niektórych innych 
ustaw z 1 XII 2016 r., która uwzględniła finansowanie 
uczniów w wieku 6 lat i powyżej objętych wychowa-
niem przedszkolnym w przedszkolach, oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych 
formach wychowania przedszkolnego w ramach czę-
ści oświatowej subwencji ogólnej. Potrzeba zwięk-
szonego wsparcia dla dzieci 6-letnich jest związana 
ze zniesieniem obowiązku szkolnego dla nich, a tym 
samym koniecznością obejmowania wychowaniem 
przedszkolnym 4 roczników uczniów zamiast, jak do-
tychczas, 3.

Na mocy nowelizacji, która weszła w życie 
9 XII 2016 r., z części oświatowej subwencji ogól-

nej wyłączono zadania związane z zapewnieniem 
kształcenia, wychowania i opieki uczniom w wieku 
do lat 5 w przedszkolach, oddziałach przedszkol-
nych w szkołach podstawowych i innych formach 
wychowania przedszkolnego i niezwiązane z kształ-
ceniem specjalnym. Na dofinansowanie zadań w za-
kresie wychowania przedszkolnego dla uczniów do 
lat 5 gmina ma dotację celową z budżetu państwa. 
W wypadku dotacji dla dzieci w wieku do lat 5 rocz-
na kwota dotacji nie zmieni się w stosunku do kwot 
określonych w dotychczasowym przepisach.

W ustawie zaktualizowano i zmniejszono również 
maksymalne limity wydatków budżetu państwa, 
przeznaczonych na dotację celową na dofinanso-
wanie zadań gmin w zakresie wychowania przed-
szkolnego w latach 2017–26. Przewidziano ponad-
to zmianę zasad rozliczania się pomiędzy gminami 
w kwestii pokrycia kosztów dotacji lub kosztów edu-
kacji przedszkolnej, gdy dziecko korzysta z wy-
chowania przedszkolnego w gminie, której nie jest 
mieszkańcem.

Ustawa o zakazie propagowania komunizmu  
lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli,  
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 

Od 2 IX 2016 r. obowiązuje wprowadzony ustawą 
zakaz nadawania przez jednostki samorządu teryto-
rialnego nazw budowlom, obiektom i urządzeniom 

użyteczności publicznej, w tym drogom, ulicom, 
mostom i placom, które upamiętniają lub propagują 
osoby, organizacje, wydarzenia lub daty, symbolizują-
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ce komunizm lub inny ustrój totalitarny. Jeśli taka na-
zwa zostanie nadana, to wojewoda uchyli niezgodne 
z prawem uchwały, a następnie, w razie braku nowej 
nazwy, nada ją sam zarządzeniem zastępczym.

Samorządy mają 12 miesięcy na wyeliminowanie 
obowiązujących nazw propagujących ustrój totali-

tarny. Jeśli tego nie zrobią, uczyni to wojewoda. De-
cyzje wojewody będą wymagały opinii Instytutu Pa-
mięci Narodowej i – fakultatywnie – Rady Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa. 

Senat na 16. posiedzeniu przyjął bez poprawek 
ustawę, uchwaloną z jego inicjatywy. 
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ROLNICTWO

Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości  
Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa  
oraz o zmianie niektórych ustaw

Ustawa zmierza do wzmocnienia ochrony ziemi 
rolniczej przed jej spekulacyjnym wykupem przez 
krajowe oraz zagraniczne osoby fizyczne i praw-
ne, a także do zatrzymania niekorzystnej tendencji 
w strukturze agrarnej i poprawy sytuacji ekonomicz-
nej polskich rolników. 1 V 2016 r. przestał obowią-
zywać 12-letni okres ochronny na zakup ziemi rolnej 
przez cudzoziemców.

Ustawa, obowiązująca od 30 IV 2016 r., wprowadzi-
ła zasady, mające zagwarantować zgodne z interesem 
społecznym wykorzystanie ziemi na cele rolnicze. Do-
tychczas państwowa ziemia rolna była w dyspozycji 
Agencji Nieruchomości Rolnych, a podstawowy spo-
sób jej zagospodarowania to korzystne dla rolników 
trwałe dzierżawy, zapewniające jednak właścicielską 
kontrolę nad sposobem zagospodarowania.

Sprzedaż – wchodzących w skład Zasobu Wła-
sności Rolnej Skarbu Państwa – nieruchomości lub 

ich części została wstrzymana na 5 lat od wejścia 
w życie ustawy. Zakaz ten nie obejmuje m.in. nie-
ruchomości przeznaczonych na cele inne niż rol-
ne, np. parki technologiczne i przemysłowe, centra 
biznesowo-logistyczne, inwestycje transportowe, 
budownictwo mieszkaniowe, ujęte w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego lub stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy. Spod zakazu wyłączono też 
nieruchomości w granicach specjalnych stref ekono-
micznych, domy, lokale mieszkalne, budynki gospo-
darcze, garaże, ogródki przydomowe i nieruchomo-
ści rolne o powierzchni do 2 ha.

Zgodnie z ustawą nieruchomości rolne mogą 
nabywać tylko rolnicy indywidualni. Wyjątki to 
m.in. nabywanie ziemi przez osoby bliskie sprze-
dającemu, jednostki samorządu terytorialnego, 
Skarb Państwa oraz kościoły i związki wyznanio-
we. W wypadku innych nabywców sprzedaż ziemi 
musi zostać potwierdzona zgodą prezesa Agencji 
Nieruchomości Rolnych. Nabycie nieruchomości 
jest trwale połączone z wymogiem osobistego 
prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz zakazem 
zbywania i wydzierżawiania zakupionej ziemi przez 
10 lat. tylko w sytuacjach losowych zgodę na sprze-
daż ziemi przed upływem tego terminu może wy-
dać sąd.

Nowe zasady obrotu nieruchomościami nie obej-
mują nabywania ziemi w wyniku dziedziczenia, 
orzeczenia sądu lub organu egzekucyjnego. Ogra-
niczeniom nie podlega obrót siedliskami – gruntami 
rolnymi zabudowanymi o powierzchni do 0,5 ha, 
które 30 IV 2016 r. były zajęte pod budynki miesz-
kalne oraz budynki, budowle i urządzenia niewy-
korzystywane obecnie do produkcji rolniczej wraz 

Debata nad ustawą o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zaso-
bu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

15. posiedzenie Senatu.
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z gruntami do nich przyległymi, umożliwiającymi ich 
właściwe wykorzystanie, jeżeli grunty te tworzyły 
zorganizowaną całość gospodarczą i nie zostały od-
rolnione. Ograniczeniom nie podlega też obrót nie-
ruchomościami rolnymi, które w dniu wejścia ustawy 
w życie w ostatecznych decyzjach o warunkach za-
budowy i zagospodarowania terenu były przezna-
czone na cele inne niż rolne.

Na 15. posiedzeniu Senat wniósł do ustawy 
7 poprawek, popartych następnie przez Sejm. Izba 
wprowadziła ograniczenia w nabyciu nieruchomo-
ści dla osób dysponujących udziałami lub akcjami 
w spółkach dominujących nad spółką będącą wła-

ścicielem nieruchomości rolnych. Postanowiła, że 
w przetargu mogą brać udział młodzi rolnicy, którzy 
uzyskali pomoc ze środków unijnych, pod warun-
kiem że uzupełnią kwalifikacje zawodowe. Senat 
dokonał typizacji przestępstwa złożenia fałszywego 
oświadczenia. Uznał, że wprowadzane zasady ob-
rotu ziemią prywatną są zbyt restrykcyjne, dlatego 
wyłączył spod rygorów ustawy nieruchomości rolne 
o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha, uznając, że nie 
wpłynie to na osiągnięcie celów ustawy. Uchwalił 
również, że przepisów o prawie pierwokupu nie sto-
suje się też w wypadku zbywania udziałów na rzecz 
osoby bliskiej. 

Ustawa o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego  
oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Od 16 VIII 2016 r. obowiązuje nowelizacja, która 
wyłączyła stosowanie ustawy o kształtowaniu ustroju 
rolnego w odniesieniu do nieruchomości rolnych bę-
dących drogami wewnętrznymi. Brak takiego zapisu 
powodował problemy w zbywaniu nieruchomości. 

Na podstawie noweli właściciel gruntu i bank 
mogą wspólnie ustalać wartość nieruchomości rol-
nej przy udzielaniu kredytu hipotecznego, może być 
ona wyższa od rynkowej. Przywrócono tym samym 
stan prawny sprzed 30 IV 2016 r. 

Ustawa, przyjęta przez Senat bez poprawek 
na 23. posiedzeniu, ograniczyła również możli-
wości stosowania przez Agencję Nieruchomości 
Rolnych uprawnienia do nabycia udziałów i akcji 
w spółkach prawa handlowego, gdy nabywcami są 
osoby bliskie zbywcy lub nabycie następuje w wy-
niku dziedziczenia ustawowego albo w wypadku 
nabycia akcji lub udziałów przez rolnika indywidu-
alnego w wyniku dziedziczenia lub zapisu windy-
kacyjnego.

Ustawa o zmianie ustawy  
o finansowaniu wspólnej polityki rolnej 

Na swoim 18. posiedzeniu Senat przyjął bez 
poprawek nowelizację, która umożliwiła jednost-
kom samorządu terytorialnego otrzymanie środ-
ków na wyprzedzające finansowanie operacji re-
alizowanych w ramach poddziałania: wsparcie na 
inwestycje związane z rozwojem, modernizacją 
i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–20 przed zawarciem umowy o przyznaniu 
pomocy. Dotyczyło to działań w zakresie scaleń 
gruntów rolnych przez starostwa w ramach zadań 
z zakresu administracji rządowej. Uzyskanie tych 
środków jest niezbędne do sfinansowania prac 
przygotowawczych, w tym na pokrycie kosztów 
dokumentacji technicznej, koniecznej do przygo-
towania wniosku o przyznanie pomocy w ramach 
PROW na lata 2014–20 przez starostów. Ustawa 
wprowadziła możliwość przywrócenia terminu na 
złożenie wniosku o zaliczkę w działaniach inwe-
stycyjnych oraz wniosku o wyprzedzające finan-
sowanie pomocy w ramach działania: tworzenie 
grup producentów i organizacji producentów, 
w ramach PROW 2014–20. Ma to wpłynąć na 
sprawniejsze zarządzanie funduszami w ramach 

tych działań. Dotychczas beneficjent mógł zło-
żyć taki wniosek w ciągu 30 dni od dnia, w któ-
rym decyzja administracyjna, przyznająca pomoc, 
stała się ostateczna. Według obowiązujących od 
30 VI 2016 r. przepisów na swoją prośbę benefi-
cjent może złożyć wniosek w ciągu 21 dni od dnia 
ustania przyczyny uchybienia terminu, np. spowo-
dowanego jego pobytem w szpitalu.

Nowelizacja zmieniła też formę – z decyzji ad-
ministracyjnej na umowę – przyznawania pomocy 
technicznej i tej w ramach poddziałania: wsparcie na 
inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i do-
stosowaniem rolnictwa i leśnictwa. Uniemożliwiło to 
zaskarżenie odmowy udzielenia pomocy.

Zmiany dokonane nowelizacją ujednoliciły zasady 
przekazywania środków agencji płatniczej na finan-
sowanie wspólnej polityki rolnej w części podlega-
jącej refundacji ze środków Europejskiego Funduszu 
Rolniczego Gwarancji i Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Zmieniły też zasady dotyczące obowiązku zwrotu 
niezrefundowanych środków. Zgodnie z nowymi 
przepisami zwrot niezrefundowanych środków z po-
mocy technicznej jest dochodem budżetu państwa.
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Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych  
z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń  
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

Ustawa umożliwiła zagospodarowanie produktów 
pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spo-
życia, a wyprodukowanych z mięsa świń wolnych od 
wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF), utrzymywa-
nych na obszarach, gdzie wprowadzono ograniczenia 
w związku z wystąpieniem tego wirusa w Polsce.

W tym celu ustawa, obowiązująca od 13 IX 2016 r., 
zwolniła, po spełnieniu określonych warunków, ze 
stosowania prawa zamówień publicznych dostawy 
produktów mięsnych z mięsa wieprzowego pocho-
dzącego z obszarów zagrożonych wirusem afry-
kańskiego pomoru świń. Zamówienia na dostawy 
takiego mięsa są udzielane zgodnie z uproszczoną 
procedurą, zakładającą jawność i równe traktowanie 
podmiotów ubiegających się o wykonanie zamówie-
nia. Ustawa umożliwiła wykup świń z terenów z ogra-
niczeniami przez zakłady mięsne, przerób mięsa na 

konserwy, a instytucje sektora finansów publicznych 
zobowiązała do zamawiania w pierwszej kolejno-
ści dostaw tych produktów z mięsa wieprzowego 
pochodzącego wyłącznie od świń utrzymywanych 
co najmniej 2 miesiące bezpośrednio przed ubojem 
w gospodarstwach rolnych położonych na obsza-
rach objętych regulacjami związanymi z wystąpie-
niem wirusa. Ma to pomóc rolnikom w sprzedaży 
zdrowych tuczników z tzw. strefy z ograniczeniami 
w związku z wystąpieniem wirusa, a także zapobiec 
zjawisku nielegalnego wywożenia świń ze stref. 

Ustawę, popartą przez Senat bez poprawek na 
25. posiedzeniu, uchwalono w związku z pojawie-
niem kilkunastu nowych ognisk i rozszerzeniem 
strefy z ograniczeniami (choroba poza wojewódz-
twem podlaskim pojawiła się w gospodarstwach 
na Lubelszczyźnie i Mazowszu), co spowodowało 
problemy ze sprzedażą trzody chlewnej przez rol-
ników.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw  
w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt 

Od 18 X 2016 r. obowiązuje nowelizacja, która 
wprowadziła nowe obowiązki dla posiadaczy zwierząt 
i umożliwiła Inspekcji Weterynaryjnej nakładanie do-
datkowych nakazów, zakazów i ograniczeń w związku 
ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt. Dzięki 
nim Inspekcja Weterynaryjna może lepiej identyfiko-
wać podmioty prowadzące działalność nadzorowaną, 
np. gospodarstwa, targowiska, punkty skupu zwierząt. 
Przyjęty system identyfikacji i rejestracji zwierząt ma 
zawierać wszystkie podmioty, które prowadzą dzia-
łalność nadzorowaną (organizacja targów, wystaw, 

pokazów lub konkursów zwierząt), a także obrót zwie-
rzętami, z wyjątkiem obrotu w ramach działalności rol-
niczej. W rejestrze takich podmiotów znalazł się także 
numer ewidencyjny PESEL albo numer identyfikacyj-
ny REGON. Ma to umożliwić lepsze śledzenie prze-
mieszczania się zwierząt od gospodarstwa, w którym 
się urodziły, do miejsca ich śmierci, co ma szczegól-
ne znaczenie w walce z afrykańskim pomorem świń. 
Nowe przepisy, które przyznały większe uprawnienia 
Inspekcji Weterynaryjnej, mają usprawnić zwalczanie 
tej choroby. Przewidują też sankcje karne za niewyko-

Senator Tadeusz Romańczuk, sprawozdawca Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na teryto-
rium RP.

Wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki podczas debaty nad ustawą 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykań-
skiego pomoru świń na terytorium RP.
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nanie nakazów powiatowych lekarzy weterynarii. In-
spekcja Weterynaryjna m.in. może nakazać usunięcie 
stwierdzonych uchybień w określonym terminie albo 
zabicie lub ubój określonych gatunków zwierząt. Usta-
wa umożliwia też m.in. nakazanie właścicielowi zwie-
rząt podjęcie określonych działań zabezpieczających 
gospodarstwo przed przenikaniem chorób zakaźnych. 
Pozwoli to powiatowemu lekarzowi weterynarii naka-
zać wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń w  go-
spodarstwie, np. budowy ogrodzenia.

Ustawa umożliwia także nakazanie uboju lub za-
bicia zwierząt wrażliwych na daną chorobę zakaźną, 
znajdujących się na obszarze zapowietrzonym lub 
zagrożonym. Możliwe jest też zabicie lub poddanie 
ubojowi zwierząt gospodarskich w celu ograniczenia 
ich populacji w gospodarstwie. Chodzi o sytuację, 
gdy np. wskutek zakazów przemieszczania zwierząt, 
m.in. świń, zwierzęta te nie mogą być nadal utrzymy-
wane przez ich właściciela ze względu na np. zbyt 
duży przyrost masy. Zabicie lub ubój zwierząt nastę-
pują wówczas na podstawie decyzji powiatowego le-
karza weterynarii. Za zwierzęta gospodarskie zabite 
lub poddane ubojowi przysługuje odszkodowanie 
z budżetu państwa.

Wprowadzono również m.in. obowiązek oznako-
wania świń w terminie 30 dni od dnia ich urodzenia 
i zgłaszania tego w ciągu 7 dni do biura powiatowe-
go Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa, a także znakowania zwierząt numerami wszyst-
kich kolejnych siedzib stad, w których przebywały. 
Ponadto każdą zmianę miejsca pobytu zwierzęcia 
należy zgłosić w ciągu 7 dni, a w okresie, kiedy wy-
stępuje choroba zakaźna i gospodarstwo znajduje 
się na terenie wyznaczonych stref, rolnik musi zgło-
sić wszystkie wypadki przemieszczenia, sprzedaży 
czy śmierci zwierząt w ciągu 24 godzin.

Zgodnie z ustawą powiatowy lekarz weterynarii 
może nakazać dzierżawcom lub zarządcom obwo-
dów łowieckich albo Polskiemu Związkowi Łowiec-
kiemu przeprowadzenie odstrzału sanitarnego dzi-
kich zwierząt. Za jego wykonanie przysługuje zwrot 
kosztów w formie ryczałtu.

Na 26. posiedzeniu Senat wprowadził do usta-
wy poprawkę, która zmniejszyła z 1–1,3 do 0,25–
1,3 średniego miesięcznego wynagrodzenia kary dla 
dzierżawców i zarządców obszarów łowieckich za 
niewykonanie nakazów sanitarnego odstrzału dzi-
ków. Zmianę zaakceptował Sejm.

Ustawa o zmianie ustawy o jakości handlowej  
artykułów rolno-spożywczych 

Na 30. posiedzeniu Senat zaakceptował usta-
wę zmierzającą do ujednolicenia zasad znako-
wania produktów rolno-spożywczych znakiem 
„Produkt polski”. Prawidłowość stosowania takiej 
informacji będzie podlegała kontroli Inspekcji Ja-
kości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. 
Od 1 I 2017 r. producent będzie mógł użyć tego 
znaku, jeżeli wyprodukowany przez niego arty-
kuł rolno-spożywczy powstał w Polsce (produk-
cja, uprawa lub hodowla, w tym zbiory, dojenie 
w wypadku krów, owiec i kóz) i z rodzimych 
składników. taki produkt nie będzie mógł zawie-
rać więcej niż 25% surowców importowanych. 
Musi to być produkt, który nie podlegał przetwa-
rzaniu, ale mógł zostać rozdzielony, podzielony 
na części, przecięty, pokrojony, pozbawiony ko-
ści, rozdrobniony, wygarbowany, skruszony, na-
cięty, wyczyszczony, przycięty, pozbawiony łu-
sek, zmielony, schłodzony, zamrożony, głęboko 
zamrożony lub rozmrożony.

Wzór znaku „Produkt polski” określi minister rol-
nictwa i rozwoju wsi. Innych stosowanych do tej 
pory znaków będzie można używać w obrocie do 
31 XII 2017 r.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw  
w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników 

Ustawa ma ułatwić sprzedaż żywności z wła-
snego gospodarstwa, co było postulatem licznej 
grupy rolników. Nowela, którą Senat poparł bez po-

prawek na 31. posiedzeniu, zacznie obowiązywać 
1 I 2017 r. Definiuje pojęcie rolniczego handlu de-
talicznego jako zbywanie konsumentowi finalnemu 

Senator Józef Łyczak (z prawej), sprawozdawca Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi w sprawie nowelizacji ustawy o jakości handlowej 
artykułów rolno-spożywczych.
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Senator Przemysław Błaszczyk, sprawozdawca Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi w sprawie nowelizacji prawa łowieckiego.

żywności pochodzącej w całości lub części z wła-
snej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działa-
jącego na rynku spożywczym. Wielkość produkcji 
i sprzedaży żywności w ramach rolniczego handlu 
detalicznego mają być dostosowane do potrzeb 
konsumentów, nie mogą zagrażać bezpieczeń-
stwu żywności i ochronie zdrowia publicznego, 
podlegają nadzorowi Państwowej Inspekcji Sani-
tarnej (żywność pochodzenia niezwierzęcego) lub 
Inspekcji Weterynaryjnej (produkty pochodzenia 
zwierzęcego i żywność z produktów mieszanych). 
Działalność taka ma być też dokumentowana, aby 
umożliwić określenie ilości sprzedawanej żywno-
ści. Z produktów pochodzących z własnej uprawy 
lub chowu rolnik będzie mógł wytworzyć np. szyn-
ki, kiełbasy, pasztety, masło, ser, dżemy, marynaty, 

pierogi, płatki czy oleje i sprzedać je odbiorcy koń-
cowemu, czyli np. turyście lub sąsiadowi. 

Minister rolnictwa wspólnie z ministrem zdrowia 
określi w rozporządzeniu, które ma wejść w życie 
wraz z ustawą 1 I 2017 r., limity rozmiaru działalności 
prowadzonej przez 1 podmiot w ramach rolniczego 
handlu detalicznego oraz wymagania higieniczne 
wobec podmiotów prowadzących rolniczy handel 
detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego 
i żywnością mieszaną. 

Ustawa wprowadza ponadto preferencje podat-
kowe dla podmiotów prowadzących rolniczy handel 
detaliczny. Z podatku będzie zwolniony rolnik do 
wysokości sprzedaży 20 tys. zł rocznie. Powyżej tej 
kwoty będzie obowiązywał 2-procentowy podatek 
ryczałtowy.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Na 20. posiedzeniu Senat wprowadził 3 poprawki, 
poparte następnie przez Sejm, do nowelizacji, mają-
cej na celu zracjonalizowanie gospodarki łowieckiej 
w powiązaniu z gospodarką rolną. Ustawa zawiera 
także przejrzyste zasady odpowiedzialności za szko-
dy wyrządzone w płodach i uprawach rolnych przez 
dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz podczas po-
lowania. Określa tryb dokonywania oględzin i szaco-
wania szkód w uprawach i płodach rolnych oraz usta-
lania wysokości odszkodowań. Należność za szkody 
wyrządzane w uprawach i płodach rolnych przez 
te zwierzęta będzie finansowana z utworzonego na 
mocy ustawy Funduszu Odszkodowawczego, które-
go dysponentem został minister środowiska.. Wnioski 
o dokonanie oględzin i oszacowanie szkód wyrzą-
dzonych przez zwierzęta i ustalenie wysokości od-
szkodowania z tego tytułu, składane przez właścicieli 
albo posiadaczy gruntów rolnych, będzie rozpatrywał 
wojewoda właściwy ze względu na miejsce wystą-
pienia szkody. Oględzin i szacowania szkód dokona 
przedstawiciel wojewody niezwłocznie, nie później 
niż w terminie 7 dni od otrzymania wniosku w tej spra-
wie. W czynnościach będą mogli wziąć udział strony 
postępowania, czyli właściciele i posiadacze gruntów 
rolnych oraz dzierżawcy i zarządcy obwodów ło-
wieckich, a na wniosek którejkolwiek ze stron – także 
przedstawiciele izby rolniczej.

Wysokość odszkodowania ustali wojewoda po 
uwzględnieniu ustaleń zawartych w protokole, spo-
rządzonym po zakończeniu oględzin i oszacowaniu 
szkód. Ustawa przewiduje, że w wypadku zastrzeżeń 
do protokołu co do wielkości szkody odpowiednio 
strona zgłaszająca zastrzeżenia może w ciągu 7 dni 
od dnia ich zgłoszenia przedstawić opinię rzeczo-
znawcy wpisanego na listę rzeczoznawców prowa-
dzoną przez właściwą ze względu na miejsce wystą-
pienia szkody izbę rolniczą. Strony niezadowolone 
z decyzji mogą w ciągu miesiąca od jej doręczenia 
odwołać się do sądu. Odszkodowania mają być wy-

płacane w terminie 30 dni od czasu, gdy decyzja 
w sprawie ich wysokości stała się ostateczna. Szcze-
góły procedury określi w rozporządzeniu minister 
środowiska w porozumieniu z ministrem rolnictwa.

środki na odszkodowania mają pochodzić ze 
składek wnoszonych przez zarządców lub dzier-
żawców obwodów łowieckich, darowizn i zapisów 
oraz dotacji z budżetu państwa. Koła łowieckie 
są zobowiązane do wpłaty na ten fundusz kwot 
ustalonych na podstawie planu polowań przyjęte-
go w danym kole. Stawka jest uzależniona od po-
zyskanej zwierzyny, 600 zł np. od 1 łosia, 350 zł 
od 1 jelenia, 135 zł od 1 daniela, 105 zł od 1 sarny 
i 85 zł od 1 dzika. Szacuje się, że z tytułu składek 
myśliwych do funduszu odszkodowawczego trafi 
ok. 87 mln zł. Kiedy wartość odszkodowań przekro-
czy zasoby funduszu, różnicę ma pokryć wojewoda 
ze środków budżetu państwa. Dopłata do funduszu 
wyniosłaby ok. 30 mln zł rocznie. 

Nowelizacja zacznie obowiązywać 1 I 2017 r., z wy-
jątkiem przepisów dotyczących uzyskiwania wpisu na 
listę rzeczoznawców uprawnionych do szacowania 
szkód łowieckich, które weszły w życie 6 VIII 2016 r. 
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Senatorowie Arkadiusz Grabowski i Piotr Florek, sprawozdawcy sta-
nowiska i wniosku mniejszości komisji: praw człowieka i samorządu 
terytorialnego w sprawie nowelizacji ustawy – Prawo o zgromadze-
niach.

PRAWA OBYWATELSKIE

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach 

Nowelizacja wprowadza nową kategorię zgroma-
dzeń, tzw. zgromadzenia cykliczne. Będą mieć one 
pierwszeństwo wyboru miejsca i czasu przed inny-
mi organizowanymi zgromadzeniami. Za cykliczne 
będą uważane takie zgromadzenia organizowane 
przez ten sam podmiot w tym samym miejscu lub 
na tej samej trasie co najmniej 4 razy w roku we-
dług opracowanego terminarza lub co najmniej raz 
w roku w dniach świąt państwowych i narodowych, 
pod warunkiem że odbywały się w ciągu ostatnich 
3 lat i miały na celu w szczególności uczczenie do-
niosłych i istotnych dla historii Polski wydarzeń.

Organizator cyklicznych zgromadzeń będzie mógł 
się zwrócić do wojewody z wnioskiem o wyrażenie 
zgody na ich cykliczne organizowanie. We wniosku 
organizator będzie zobowiązany do uzasadnienia 
celu cyklicznego organizowania takich zgromadzeń. 
Na podstawie 1 decyzji wojewody dane zgromadze-
nie cykliczne będzie się mogło odbywać w okresie 
nie dłuższym niż 3 lata od zorganizowania 1. zgro-
madzenia z tego cyklu. Jeśli zawiadomienie zostanie 
wniesione przed dniem wejścia w życie ustawy, organ 
gminy będzie wydawał decyzję o zakazie zgroma-
dzenia, jeżeli ma się ono odbyć chociażby częściowo 
w tym samym miejscu i czasie, w którym odbywa się 
zgromadzenie cykliczne. Od decyzji będzie przysłu-
giwało odwołanie do sądu. Jeżeli wniesiono zawia-
domienia o zamiarze zorganizowania 2 lub więcej 
zgromadzeń, które mają zostać zorganizowane w tym 
samym miejscu i czasie, w szczególności w odległości 
mniejszej niż 100 m pomiędzy zgromadzeniami, i nie 
jest możliwe ich odbycie w taki sposób, aby ich prze-
bieg nie zagrażał życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu 
w znacznych rozmiarach, o pierwszeństwie wyboru 
miejsca i czasu zgromadzenia decyduje kolejność 
wniesienia zawiadomień.

Nowelizacja przewiduje ponadto wprowadzenie 
pierwszeństwa zgromadzeń organizowanych przez 
organy władzy publicznej oraz zgromadzeń odby-
wanych w ramach działalności Kościołów i innych 
związków wyznaniowych przed pozostałymi zgro-
madzeniami.

O odrzucenie zmian, które – ich zdaniem – ogra-
niczają wolności obywatelskie, zwróciło się do Sena-
tu 158 organizacji pozarządowych, m.in.: Amnesty 
International Polska, Fundacja im. Stefana Batore-
go, Fundacja Panoptykon, Helsińska Fundacja Praw 
Człowieka, Kampania Przeciw Homofobii oraz Sieć 
Obywatelska Watchdog Polska.

Podczas 31. posiedzenia Senat odrzucił wnio-
sek o odrzucenie noweli i przyjął ją z 2 poprawka-
mi. Sejm poparł skreślenie przez Izbę przepisów 
dających organom władzy publicznej, Kościołom 
i związkom wyznaniowym pierwszeństwo wyboru 
miejsca i czasu zgromadzenia przed innymi, a tak-
że 14-dniowe vacatio legis zamiast wejścia ustawy 
w życie z dniem jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. 

28 XII 2017 r. prezydent złożył do trybunału 
Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności 
noweli z konstytucją. W jego opinii różnicuje ona 
status zgromadzeń publicznych przy zastosowaniu 
elementu konstrukcyjnego. Chodzi o tzw. zgroma-
dzenia cykliczne. Wątpliwości budzi również wyłą-
czenie możliwości zaskarżenia przez organizatora 
zgromadzenia zarządzenia zastępczego wojewody 
o zakazie zgromadzeń. 
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Senator Janina Sagatowska, sprawozdawczyni komisji: praw czło-
wieka i spraw emigracji w sprawie nowelizacji ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie.

SPRAWY POLONII

Ustawa o zmianie ustawy o działalności  
pożytku publicznego i o wolontariacie 

Ustawę, uchwaloną przez Sejm z inicjatywy Sena-
tu, Izba poparła na swoim 13. posiedzeniu. Nowe-
lizacja, która wprowadziła przepisy umożliwiające 
Senatowi sprawowanie opieki nad Polonią i Polaka-
mi za granicą poprzez współpracę z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi 
do prowadzenia działalności pożytku publicznego, 
weszła w życie 25 III 2016 r. Współpraca polega na 
zlecaniu organizacji zadań publicznych finansowa-
nych z części budżetu państwa, której dysponentem 
jest Kancelaria Senatu. Senat będzie mógł powierzyć 
organizacji pozarządowej wykonanie konkretnego 
zadania albo wesprzeć jego realizację i udzielić do-
tacji finansowej. 

tryb postępowania przy zlecaniu zadań publicz-
nych z zakresu opieki nad Polonią i Polakami za gra-
nicą określi Prezydium Senatu. Ponadto działalność 
pożytku publicznego rozszerzono o działalność na 
rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych. 
Ustawa uregulowała też m.in. zlecanie przez Senat 
zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za 
granicą na podstawie procedur dotychczas stosowa-
nych przez Izbę.

Senat sprawował pieczę nad Polonią od 1989 r., ale 
w 2012 r. pieniądze z budżetu na ten cel przekazano 

Ministerstwu Spraw Zagranicznych. W 2016 r. środki 
te ponownie znalazły się w gestii Senatu; w ustawie 
budżetowej na 2016 r. przekazano do dyspozycji 
Kancelarii Senatu 60,5 mln zł na opiekę nad Polonią. 
W 2016 r. były one wydawane zgodnie z wynikami 
konkursu rozpisanego przez MSZ, a od 2017 r. roz-
dysponowuje je Senat. 

Zmiany ustawy o Karcie Polaka 

2 IX 2016 r. weszły w życie przepisy ustawy 
o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych 
innych ustaw z 13 V 2016 r., dotyczące pomocy 
finansowej dla osób mających Karty Polaka i osie-
dlających się w Polsce. Pomoc ma być przyznawa-
na na okres do 9 miesięcy na częściowe pokrycie 
kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzyma-
nia w Polsce. W pierwszych 3 miesiącach wysokość 
świadczenia ma wynosić równowartość 50% mini-
malnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego 
w roku złożenia wniosku o udzielenie świadczenia, 
na wnioskodawcę i jego małżonka oraz równowar-
tość 50% tej kwoty na każde małoletnie dziecko, 
w okresie od 4. do 9. miesiąca natomiast – odpo-
wiednio 60% tych kwot. Przy ustalaniu wysokości 
świadczenia brani są pod uwagę tylko członkowie 
rodziny wnioskodawcy przebywający w Polsce. 
świadczenie przyznaje starosta.

Zmieniono procedurę przyznawania Karty Polaka 
lub przedłużania jej ważności. Wnioski w tych spra-
wach będzie można składać również u wojewody, 

jeśli wyznaczy go Rada Ministrów, a nie tylko u kon-
sula. Nowela zwolniła posiadaczy Karty Polaka, któ-
rzy zamierzają osiedlić się w Polsce na stałe, z opłat 
konsularnych za przyjęcie wniosku i opracowanie 
dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa 
polskiego.

Zmieniono też przepisy dotyczące funkcjonowa-
nia Rady ds. Polaków na Wschodzie. Będzie ona fi-
nansowana z budżetu resortu spraw zagranicznych, 
on zapewni jej obsługę administracyjną i kancelaryj-
ną. W skład rady prezes Rady Ministrów na wniosek 
ministra spraw zagranicznych powoła 9 członków, 
a nie – jak dotychczas – 6. Minister spraw zagranicz-
nych ma też prowadzić centralny rejestr przyzna-
nych i unieważnionych Kart Polaka, co jest zadaniem 
Rady ds. Polaków na Wschodzie. Przepisy te mają 
wejść w życie 1 I 2017 r.

Senat na 16. posiedzeniu wprowadził do ustawy 
30 poprawek, Sejm przyjął 28 z nich. Izba doprecy-
zowała, w którym dniu traci ważność Karta Polaka 
w związku z nabyciem obywatelstwa polskiego albo 
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Senator Artur Warzocha, sprawozdawca komisji: samorządu, spraw 
zagranicznych i spraw emigracji w sprawie nowelizacji ustawy o Kar-
cie Polaka.

uzyskaniem zezwolenia na pobyt stały przez jej po-
siadacza, a także określiła zasady zwrotu karty, która 
utraciła ważność. Wskazała limit dochodu przewi-
dzianego ustawą o pomocy społecznej, do którego 
nie będą wliczane świadczenia pieniężne przyznane 
na podstawie ustawy o Karcie Polaka, zmodyfikowała 
katalog dochodów niewliczanych do dochodu bra-
nego pod uwagę przy przyznawaniu świadczeń po-
mocy społecznej. Zdecydowała, że Rada Ministrów 
może wyznaczyć więcej niż 1 wojewodę, który bę-
dzie przyznawał karty, w tym także małoletnim, lub 
przedłużał ich ważność. Senat uznał, że uczestni-
czenie w łamaniu praw człowieka będzie przesłanką 
odmowy przyznania Karty Polaka bez względu na 
czas tego zdarzenia. Skrócił z 2 lat do 1 roku okres 
nieprzerwanego pobytu cudzoziemca w Polsce 
na podstawie zezwolenia na pobyt stały, uprawniają-
cy do uznania go za obywatela polskiego. Postanowił, 
że złożenie wniosku o przedłużenie ważności Karty 
Polaka i wydanie decyzji w tej sprawie będą wolne 
od wszelkich opłat, w tym konsularnych. Zdecydował 
też, aby wszystkie przepisy zmieniające, przejściowe 
i dostosowujące, dotyczące centralnego rejestru przy-
znanych i unieważnionych Kart Polaka oraz rejestrów 
złożonych wniosków o przyznanie takiej karty, weszły 
w życie w tym samym terminie, czyli 1 I 2017 r.

Ustawę o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz 
ustawy o cudzoziemcach z 15 XI 2016 r. Izba popar-

ła bez poprawek podczas 31. posiedzenia. Przewidu-
je ona, że decyzję o przyznaniu świadczenia pienięż-
nego dla posiadacza Karty Polaka osiedlającego się 
w Polsce nie będzie wydawał starosta, ale wojewo-
da. Starosta nadal będzie wypłacał to świadczenie. 
Zgodnie z nowelą osoby otrzymujące świadczenia 
w maksymalnej wysokości przez 9 miesięcy nie będą 
mogły składać kolejnych wniosków, świadczenie nie 
będzie przysługiwać też tym, którzy korzystali z nie-
go jako członkowie rodziny wnioskodawcy.

W nowelizacji przewidziano także utworzenie re-
jestru wniosków, decyzji i postanowień w sprawach 
o przyznanie świadczenia pieniężnego i włączenie 
go do krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wy-
kazu, co ma zapewnić ministrowi właściwemu ds. 
wewnętrznych bieżącą informację o poziomie wy-
korzystywanych środków. Zmiana wprowadzona 
nowelizacją zakłada, że w wypadku osiągnięcia pu-
łapu 75% kwoty zaplanowanej na wypłatę świad-
czeń w danym roku wnioski o przyznanie świad-
czenia będą nadal przyjmowane, ich rozpatrzenie 
zostanie jednak wstrzymane do czasu zapewnienia 
w ustawie budżetowej środków na ich wypłatę. 
Ma to zapewnić możliwość wypłaty świadczenia 
wszystkim uprawnionym bez uzależnienia od ak-
tualnego poziomu wykorzystania kwoty zapla-
nowanej na ten cel. Osoby składające wniosek 
o przyznanie świadczenia pieniężnego w okresie 
wstrzymania rozpatrywania wniosków będą mogły 
uzyskać świadczenie po zapewnieniu środków na 
ten cel, np. w kolejnym roku.

Minister właściwy ds. wewnętrznych w rozporzą-
dzeniu dotyczącym spraw związanych z udzielaniem 
dotacji na pokrycie wypłaty świadczeń pieniężnych 
będzie także określać szczegółowy tryb podziału 
rezerwy celowej na wypłatę świadczeń pieniężnych 
oraz przekazywania środków na pokrycie wydatków 
związanych z udzielaniem tych świadczeń.

Ustawa ma wejść w życie 1 I 2017 r. z wyjątkiem 
m.in. przepisów dotyczących włączenia do krajo-
wego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu rejestru 
wniosków, decyzji i postanowień w sprawach o przy-
znanie świadczenia pieniężnego oraz zasad udo-
stępniania danych zawartych w tym rejestrze, które 
zaczną obowiązywać 1 I 2018 r.

Ustawa o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych 
przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego  
oraz niektórych innych ustaw

Na 32. posiedzeniu Senat poparł bez poprawek 
ustawę, która przyznaje prawo do ulgowych przejaz-
dów na terenie Polski dzieciom i młodzieży, które nie 
ukończyły 18. roku życia i uczą się języka polskiego, 
historii, geografii, kultury polskiej lub innych przed-
miotów nauczanych w języku polskim, a także na-

uczycieli uczących języka polskiego lub innych przed-
miotów w tym języku. Dotyczy to szkół społecznych 
prowadzonych przez polonijne organizacje oświatowe, 
stowarzyszenia rodziców i polskie parafie, które są 
zarejestrowane w bazie Ośrodka Rozwoju Polskiej 
Edukacji za Granicą, sekcji polskich funkcjonujących 
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w szkołach działających w systemach oświaty innych 
państw oraz szkół europejskich działających na pod-
stawie konwencji o statucie szkół europejskich.

Ulgi będą obowiązywać w takiej samej wysoko-
ści, jak te dotyczące grup wiekowych i zawodowych 
w Polsce, czyli 37-procentowa na bilety 1-razowe 
i 49-procentowa na bilety miesięczne w transporcie 
kolejowym i autobusowym dla dzieci i młodzieży do 
18. roku życia oraz 33-procentowa na bilety 1-razo-
we i miesięczne dla nauczycieli.

Ustawa przyznaje też ulgi w opłacie za wstęp 
do muzeów i parków narodowych w Polsce uczniom 
szkół społecznych, które są prowadzone przez polo-
nijne organizacje oświatowe, stowarzyszenia rodzi-
ców, parafie polskie i sekcje polskie, funkcjonujące 
w szkołach działających w systemach oświaty in-
nych państw, których część jest rejestrowana w ba-
zie ORPEG.

Ustawa wejdzie w życie po 3 miesiącach od dnia 
ogłoszenia. 
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Senator Zbigniew Cichoń, sprawozdawca Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawie 
nowelizacji kodeksu karnego.

13. posiedzenie Senatu.

ZMIANY W PRAWIE KARNYM

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny

Nowela wydłużyła z 5 do 10 lat okres przedłu-
żenia przedawnienia karalności wszystkich prze-
stępstw publicznoskargowych. Dotychczas pod-
stawowe terminy przedawnienia, w zależności od 
rodzaju przestępstwa, wynosiły od 5 do 30 lat. Jeżeli 
w okresie przedawnienia zostało wszczęte postę-
powanie przeciwko osobie (ustalono sprawcę i po-
stawiono mu zarzuty), do terminu przedawnienia 
dolicza się jeszcze 5 lat. Nowelizacja wydłużyła ten 
dodatkowy okres przedawnienia do 10 lat w wypad-
ku przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego. 
Do okresu przedawnienia przestępstw ściganych 
z oskarżenia prywatnego, np. zniesławienia, zniewa-
gi i naruszenia nietykalności cielesnej, nadal będzie 
doliczane 5 lat. Zgodnie z ustawą dodatkowy okres 
przedawnienia będzie liczony już od wszczęcia po-
stępowania w sprawie. Nowe przepisy obejmą też 
czyny popełnione przed wejściem w życie noweliza-
cji, chyba że termin przedawnienia już upłynął. 

Senat na 9. posiedzeniu przyjął bez poprawek 
ustawę, która weszła w życie 2 III 2016 r.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego  
oraz niektórych innych ustaw 

Nowelizacja, która weszła w życie 15 IV 2016 r., 
przywróciła model postępowania karnego obowią-
zujący do 30 VI 2015 r. Zakłada on bardziej aktywną 
rolę sądu – dowody można przeprowadzać nie tylko 
na wniosek stron, ale także z urzędu. W postępo-
waniu karnym przywrócono zasadę prawdy mate-
rialnej, zgodnie z którą należy dążyć do wyjaśnienia 
wszystkich istotnych okoliczności sprawy, a także 
m.in. zasady prowadzenia postępowania przygoto-
wawczego i postępowania sądowego w I instancji.

Nowelizacja, poparta przez Senat bez poprawek 
na 13. posiedzeniu, zwiększyła również odpowie-

dzialność karną świadków za świadome składanie 
fałszywych zeznań i wprowadzanie w błąd organów 
procesowych, a także biegłych, rzeczoznawców lub 
tłumaczy przedstawiających fałszywą opinię lub tłu-
maczenie będące dowodem w sprawie. Na mocy no-
welizacji obrońcę z urzędu ustanawia się po weryfikacji 
stanu majątkowego osoby zgłaszającej taki wniosek.

Dodano również przepis, zgodnie z którym to 
prokurator decyduje o wykorzystaniu dowodów, 
uzyskanych w wyniku kontroli operacyjnej, np. pod-
słuchu, potwierdzających popełnienie przez osobę 
kontrolowaną innego przestępstwa niż to stano-
wiące podstawę zarządzenia kontroli i popełnienie 
takiego czynu przez inną osobę niż kontrolowana.

W ustawie obniżono też granicę kary, przy której 
można stosować tymczasowe aresztowanie. Do-
tychczas nie było to możliwe przy przestępstwach 
zagrożonych karą do 2 lat więzienia, teraz przepis 
ten obejmie czyny zagrożone karą pozbawienia wol-
ności nieprzekraczającą 1 roku. Zmieniono zasady 
żądania odszkodowania i zadośćuczynienia dla osób 
tymczasowo aresztowanych z naruszeniem zasad 
poprzez skrócenie z 2-letniego do 1-rocznego okre-
su przedawnienia dochodzenia roszczeń.

Nowelizacja zwiększyła także kompetencje re-
ferendarzy sądowych w postępowaniu wykonaw-
czym, czyli zmierzającym do wyegzekwowania 
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prawomocnie orzeczonej kary. Wprowadziła też 
nowy środek odwoławczy – skargę na wyrok sądu 
odwoławczego. Od wyroku sądu II instancji, uchy-

lającego rozstrzygnięcie I instancji i przekazują-
cego sprawę do ponownego rozpatrzenia, będzie 
przysługiwać skarga do Sądu Najwyższego.

Ustawa o zmianie ustawy  
– Kodeks postępowania karnego,  
ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty  
oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 

Nowelizacja ma na celu zwiększenie transparent-
ności procesu karnego poprzez wzmocnienie kon-
stytucyjnej zasady jawności w postępowaniu karnym 
oraz powiązanie możliwości utrwalania i transmisji 
przebiegu rozprawy przez przedstawicieli środków 
masowego przekazu z jawnością jej przebiegu.

Dlatego przewiduje ograniczenie zakresu do-
puszczalnych wyłączeń jawności rozprawy na pod-
stawie przesłanki ważnego interesu prywatnego, 
wprowadza możliwość zaskarżenia postanowienia 
sądu w przedmiocie jawności rozprawy oraz wy-
łącza możliwość apriorycznej odmowy wydania 
zezwolenia na utrwalanie i transmisję przebiegu 
rozprawy przez media. Jeżeli prokurator sprzeciwi 
się wyłączeniu jawności, rozprawa ma się odby-
wać jawnie. W razie zakłócania porządku rozprawy 
przez dziennikarzy sąd będzie uprawniony do za-
rządzenia opuszczenia sali przez niektórych z nich.

Nowelizacja, obowiązująca od 5 VIII 2016 r., roz-
szerza też możliwość udziału w procesie przedsta-
wicieli organizacji społecznych. Ma to umożliwić 
społeczną kontrolę nad wymiarem sprawiedliwości 
i prezentowanie sądom stanowisk organizacji spo-
łecznych, co stworzy lepsze warunki do wydawania 
trafnych orzeczeń. Jeżeli przynajmniej 1 ze stron wy-
razi zgodę, udział przedstawiciela organizacji spo-

łecznej będzie obligatoryjny. Ze względu na interes 
wymiaru sprawiedliwości sąd, niezależnie od stano-
wiska stron, zawsze może dopuścić przedstawiciela 
organizacji społecznej do udziału w procesie.

Nowelizacja, którą Senat przyjął bez poprawek 
podczas 21. posiedzenia, umożliwia też odbieranie 
pism adresowanych do profesjonalnych uczestników 
postępowań karnych, czyli obrońców albo pełnomoc-
ników będących adwokatami lub radcami prawnymi, 
przez osoby upoważnione na podstawie pełnomoc-
nictwa pocztowego. Ułatwi to adwokatom i radcom 
prawnym prowadzenie postępowań karnych.

Zmieniono także zakres tajemnicy lekarskiej. Jej 
dysponentami po śmierci pacjenta mają być oso-
by bliskie, do których ustawa o prawach pacjenta 
i Rzeczniku Praw Pacjenta zalicza małżonka, krew-
nego lub powinowatego do II stopnia w linii prostej, 
przedstawiciela ustawowego, osobę pozostającą we 
wspólnym pożyciu lub osobę wskazaną przez pa-
cjenta. Okoliczności objęte tajemnicą lekarską, któ-
re zostały ujawnione na rozprawie z wyłączeniem 
jawności, mogą być rozpowszechniane publicznie 
przez osobę bliską, której zgody wymagało zwol-
nienie z tej tajemnicy. Zmiany te mają uniemożliwić 
wykorzystywanie tajemnicy lekarskiej do ukrywania 
błędów w leczeniu.

Debata nad ustawą o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza  
i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta.
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Ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom  
przestępczością na tle seksualnym

Ustawa, która wejdzie w życie 1 X 2017 r., wprowa-
dza nowe narzędzia, umożliwiające realną kontrolę 
sprawców przestępstw na tle seksualnym, głównie 
pedofilów, tak by zapobiec ponownemu popełnie-
niu przez nich takich czynów. Zakłada m.in. utwo-
rzenie rejestru sprawców przestępstw na tle seksual-
nym, do którego trafiałyby dane osób prawomocnie 
skazanych za przestępstwa przeciw wolności seksu-
alnej. Pracodawcy i organizatorzy działalności zwią-
zanej z wychowaniem, edukacją i leczeniem dzieci 
będą mieli obowiązek sprawdzenia w rejestrze oso-
by, którą zamierzają zatrudnić. 

Rejestr będzie się składał z 2 baz: rejestru z ograni-
czonym dostępem i rejestru publicznego, do którego 
dostęp będzie powszechny i bez ograniczeń. Prawo 
dostępu do rejestru ograniczonego będą mieć m.in.: 
sądy, prokuratorzy, Policja, ABW, Służba Celna, CBA 
oraz organy administracji rządowej i samorządowej. 
ten rejestr będzie zawierać szczegółowe dane o ska-
zanych, w tym fotografię, adres miejsca zameldowa-
nia i faktyczny adres pobytu, a po poprawce Senatu 
także informacje na temat: zarządzenia wykonania 
warunkowo zawieszonego umieszczenia w zakła-
dzie poprawczym; warunkowego zwolnienia z za-
kładu poprawczego i odwołania takiego zwolnienia; 
warunkowego odstąpienia od wykonania orzecze-
nia o umieszczeniu w zakładzie poprawczym i za-
rządzenia umieszczenia nieletniego w zakładzie 
poprawczym; powołania nieletniego do zasadniczej 
służby wojskowej lub służby zastępczej; zmiany albo 
uchylenia środka wychowawczego i wychowawczo-
-leczniczego. Druga, powszechnie dostępna część 
rejestru ma zawierać dane tych skazanych, którzy 
popełnili swój czyn wobec nieletnich ze szczegól-
nym okrucieństwem lub działali w recydywie. W tym 
wypadku nie byłyby podawane tak szczegółowe 
informacje, jak np. adres, a jedynie nazwa miejsco-
wości, w której skazany przebywa. W rejestrze będą 
gromadzone dane m.in. o: osobach prawomocnie 
skazanych za przestępstwa na tle seksualnym, oso-
bach, którym prawomocnie warunkowo umorzono 
postępowanie karne w sprawach o takie przestęp-
stwa i tych, wobec których prawomocnie orzeczono 
środki zabezpieczające.

Dane zamieszczane w rejestrze mają pochodzić 
z Krajowego Rejestru Karnego. Będą zamieszczane 
z urzędu jako następstwo prawomocnych orzeczeń. 
Sprawcy figurowaliby w rejestrze, prowadzonym 
na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwo-
ści, do czasu zatarcia skazania, ułaskawienia czy 
amnestii. W szczególnie uzasadnionych wypadkach 
(ochrona życia prywatnego lub inny ważny interes 
prywatny pokrzywdzonego albo jego osób najbliż-
szych, zwłaszcza dobro małoletniego pokrzywdzo-
nego) sąd będzie mógł orzec, że dane skazanego 
nie trafią do rejestru. Sąd nie kierowałby też danych 
do rejestru, jeśli uznałby, że spowodowałoby to nie-
współmiernie surowe skutki dla skazanego.

Do 2 lat więzienia ma grozić temu, kto bez upraw-
nienia uzyskałby dostęp do rejestru ograniczonego. 
Skazanemu umieszczonemu w rejestrze, który nie 
podałby swego adresu lub jego zmiany, groziłby 
areszt, ograniczenie wolności lub co najmniej 1 tys. 
zł grzywny. taką samą odpowiedzialność ponosiłby 
ten, kto dopuściłby osobę umieszczoną w rejestrze 
do pracy z dziećmi.

Zgodnie z ustawą zostanie też m.in. utworzona po-
licyjna mapa zagrożeń przestępstwami na tle seksu-
alnym, zawierająca aktualne informacje o miejscach 
szczególnie niebezpiecznych, dostępna w Biuletynie 
Informacji Publicznej Komendy Głównej Policji. Bę-
dzie ona stale aktualizowana.

Na 16. posiedzeniu Izba uchwaliła 8 poprawek, 
które zaakceptował Sejm. Doprecyzowano, które 
dane osoby ujętej w rejestrze zamieszcza się w re-
jestrze otwartym. ściśle określono przyczyny usu-
nięcia z rejestru danych niektórych osób. Wprowa-
dzono podstawę prawną dokonywania sprostowań 
w rejestrze. Na sądy nałożono obowiązek wskaza-
nia w informacji dla Krajowego Rejestru Karnego, 
czy sprawca danego przestępstwa podlega wpisowi 
do rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym. 
Uprawniono ministra sprawiedliwości do uzyskiwa-
nia pełnej teletransmisji danych z Rejestru Dowodów 
Osobistych. Postanowiono, że brak uprzedniego 
wpisu do Krajowego Rejestru Karnego nie może sta-
nowić przeszkody do wpisania tej osoby do rejestru 
sprawców przestępstw na tle seksualnym. 
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SĄDOWNICTWO

Ustawa – Prawo o prokuraturze

Ustawa określa zadania i zasady funkcjonowania 
prokuratury, status prokuratorów, ich prawa i obo-
wiązki, tryb obsady stanowisk prokuratorskich, od-
powiedzialność karną, dyscyplinarną i służbową 
prokuratorów, a także status, prawa i obowiązki ase-
sorów prokuratury, asystentów prokuratorów i apli-
kantów prokuratorskich.

Ustawa, przyjęta przez Senat bez poprawek na 
9. posiedzeniu, przewiduje połączenie funkcji ministra 
sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Uzyskał on 
prawo bezpośredniego kierowania prokuraturą, wy-
dawania zarządzeń, wytycznych i poleceń. W miejsce 
Prokuratury Generalnej powołano Prokuraturę Krajo-
wą, a prokuratury apelacyjne zastąpiono regionalny-
mi. Z dniem wejścia ustawy w życie, czyli 4 III 2016 r., 
wygasły kadencje prokuratorów powołanych do 
pełnienia funkcji w jednostkach prokuratury powszech-
nej. Krajową Radę Prokuratury zastąpiła Krajowa Rada 
Prokuratorów przy prokuratorze generalnym.

W Prokuraturze Krajowej mogą być prowadzo-
ne śledztwa w sprawach „o obszernym materiale 
dowodowym, a także zawiłych pod względem 
faktycznym lub prawnym” niezależnie od ich wła-
ściwości miejscowej i rzeczowej, o czym będzie 
decydował prokurator generalny. Wydział Spraw 
Wewnętrznych może prowadzić postępowania 
przygotowawcze w sprawach „najpoważniejszych 
czynów przestępnych popełnionych przez sę-
dziów, prokuratorów i asesorów”. Zlikwidowano 
obowiązującą dotychczas kadencyjność funkcji 
kierowniczych w prokuraturze. Prokuratorskie 
postępowania dyscyplinarne staną się jawne. 
Jawne będą też prokuratorskie oświadczenia ma-
jątkowe.

Zlikwidowano prokuraturę wojskową. W Prokura-
turze Krajowej i w powszechnych jednostkach pro-
kuratury okręgowej i rejonowej utworzono stanowi-
ska prokuratorów ds. wojskowych. 

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę  
– Prawo o prokuraturze 

Od 4 III 2016 r. obowiązuje ustawa, którą Senat 
poparł bez poprawek na 9. posiedzeniu. Reguluje 
ona m.in. zagadnienia związane ze statusem proku-
ratorów znoszonych jednostek lub do nich delego-
wanych i powołaniem prokuratorów tych jednostek, 
które zostały utworzone wraz z wejściem w życie 
ustawy. tego dnia wygasły kadencje prokuratorów 
powołanych do pełnienia funkcji w powszechnych 
jednostkach organizacyjnych prokuratury na pod-
stawie przepisów dotychczasowych, w szczególno-
ści prokuratorów apelacyjnych, okręgowych i rejo-

nowych. Nowych prokuratorów powołano w ciągu 
60 dni od dnia wejścia w życie ustawy, do tego czasu 
w ich zastępstwie obowiązki związane z pełnieniem 
określonych funkcji wykonywali prokuratorzy, zaj-
mujący się tym do tej pory. 

Ustawa uwzględniła utworzenie Departamentu 
ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Pro-
kuraturze Krajowej i jego wydziałów zamiejscowych. 
W konsekwencji uregulowała także powołanie pro-
kuratorów tego pionu prokuratury i wykonywanie 
zadań powierzonych mu w okresie przejściowym.

Debata nad ustawą – Prawo o prokuraturze.
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W zakresie przepisów związanych ze zniesie-
niem Krajowej Rady Prokuratury i utworzeniem 
Krajowej Rady Prokuratorów przy prokuratorze ge-
neralnym unormowano zarówno sprawy osobowe, 

będące konsekwencją zmiany ustrojowej, jak i te 
dotyczące postępowań toczących się przed Krajo-
wą Radą Prokuratury oraz zgromadzonej przez nią 
dokumentacji.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, 
ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury  
oraz niektórych innych ustaw 

Senat na 15. posiedzeniu przyjął bez poprawek 
nowelizację, obowiązującą od 7 V 2016 r. Jej cele 
to usunięcie wad ustawy z 27 VII 2001 r. – Prawo 
o ustroju sądów powszechnych, związanych z ob-
sadzaniem stanowisk sędziowskich; przywrócenie 
przesłanek, jakie muszą być spełnione, aby minister 
sprawiedliwości mógł odwołać dyrektora Krajowej 
Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; utrzymanie o rok 
dłużej aktualnego modelu kształcenia w Krajowej 
Szkole Sądownictwa i Prokuratury, przede wszyst-
kim w odniesieniu do aplikacji ogólnej. Noweliza-
cja oznacza też powrót do katalogu przesłanek, na 
mocy których minister sprawiedliwości może odwo-
łać organy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Proku-
ratury – dyrektora i członków Rady Programowej. 
to m.in.: niewypełnienie obowiązków związanych 
z pełnioną funkcją, trwała niezdolność do pełnienia 
obowiązków na skutek choroby czy zrzeczenie się 
stanowiska.

Nowelizacja doprecyzowała także przepisy do-
tyczące przekształcania zwolnionych stanowisk sę-
dziowskich w stanowiska asesorskie. Zgodnie z przy-
jętymi zmianami minister sprawiedliwości zyskał 
możliwość przekształcania w stanowisko asesorskie 
co drugiego stanowiska sędziowskiego, zwolnione-
go w danym sądzie rejonowym lub przydzielonego 
do danego sądu rejonowego, a także wolnego stano-
wiska sędziowskiego, które nie zostało obsadzone 
w danym sądzie rejonowym. Ustawa nałożyła na sę-
dziego obowiązek wcześniejszego powiadomienia 
ministra sprawiedliwości, że odchodzi w stan spo-
czynku i nie zamierza korzystać z przedłużonego 
czasu pozostawania na stanowisku, co ma uspraw-
nić gospodarkę etatami zwalnianymi przez sędziów 
przechodzących w stan spoczynku.

Nowelizacja przedłużyła ponadto funkcjonowa-
nie dotychczasowego, 2-etapowego modelu szko-
lenia wstępnego, składającego się z 12-miesięcznej 
aplikacji ogólnej i następującej po niej 30-mie-
sięcznej aplikacji sędziowskiej lub prokuratorskiej. 
W tym celu wprowadzono zmiany umożliwiające 
ogłoszenie w 2016 r. naboru na aplikację ogólną, 
a następnie przeprowadzenie szkolenia na tej apli-
kacji i następujących po niej aplikacjach specja-

listycznych. Jednocześnie ustawa przewiduje, że 
aż do 2020 r. zostanie utrzymany dotychczasowy 
system szkolenia na aplikacjach sędziowskiej i pro-
kuratorskiej. Oznacza to, że w odniesieniu do apli-
kantów, którzy rozpoczną szkolenia w latach 2016–
18, nie będą stosowane wprowadzone wcześniej 
zmiany sposobu zatrudniania aplikantów aplikacji 
sędziowskiej i prokuratorskiej.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych 
oraz niektórych innych ustaw

Nowelizacja, która zacznie obowiązywać 
6 I 2017 r., ma na celu rozwiązanie problemów dys-
funkcjonalności polskiego wymiaru sprawiedliwości. 
Dokonuje zmian w 10 ustawach. W ramach nowe-
lizacji ustroju sądów powszechnych wprowadza za-
sadę jawności oświadczeń majątkowych sędziów, 

które będą publikowane w Biuletynie Informacji 
Publicznej. Nieujawniane pozostaną tylko dane ad-
resowe, informacje o lokalizacji nieruchomości i in-
formacje umożliwiające identyfikację ruchomości. 
Oświadczenie może być utajniane, gdy jawność ro-
dzi zagrożenie dla sędziego lub jego bliskich. Poda-

Senator Aleksander Pociej, sprawozdawca Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Pra-
wo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o krajowej Szkole Są-
downictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw.
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nie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu 
majątkowym będzie zagrożone odpowiedzialnością 
karną do 3 lat więzienia. Ma to na celu wyelimino-
wanie zgłaszanych dotychczas wątpliwości, czy taki 
czyn stanowi przestępstwo, czy jedynie przewinie-
nie dyscyplinarne.

Nowelizacja wprowadza też gwarancje, że postę-
powania dyscyplinarne wobec sędziów i prokurato-
rów nie będą się kończyły przed upływem okresu 
przedawnienia. Wydłuża z 3 do 5 lat od popełnienia 
czynu okresy przedawnienia karalności za popełnio-
ne przewinienia dyscyplinarne, a gdy postępowanie 
dyscyplinarne wszczęto przed upływem terminu 
przedawnienia, okres przedawnienia wyrokowania 
wydłuża się z 5 do 8 lat od chwili popełnienia czynu. 
W razie wymierzenia sędziemu innej niż upomnienie 
lub złożenie z urzędu kary dyscyplinarnej nie będzie 
on mógł przez 5 lat pełnić funkcji prezesa, wicepre-
zesa ani kierownika ośrodka zamiejscowego sądu. 
Do katalogu kar dyscyplinarnych dodano nową, po-
legającą na obniżeniu wynagrodzenia zasadniczego 
sędziego od 5% do 20% na okres od 6 miesięcy do 
2 lat. Wprowadzono zasadę orzekania wobec sę-
dziów kary łącznej w postępowaniu dyscyplinarnym.

Nowelizacja przewiduje też, że na wniosek pro-
kuratora o zwrot danej sprawy z postępowania 
sądowego do przygotowawczego w celu przepro-
wadzenia przez niego niezbędnych czynności pro-
cesowych, gdy, zdaniem oskarżenia, ujawniły się 
istotne okoliczności wskazujące na konieczność po-
szukiwania dowodów lub zachodzi potrzeba prze-
prowadzenia innych czynności mających na celu 
uzupełnienie śledztwa lub dochodzenia, sąd będzie 
zwracać tę sprawę bez możliwości zaskarżenia tego 
przez strony postępowania. Zwracając sprawę w po-

stępowaniu odwoławczym, sąd II instancji będzie 
zarazem uchylał zaskarżony wyrok I instancji. ta 
możliwość dotyczy tylko spraw wniesionych do są-
dów od 1 VII 2015 r. do 5 VIII 2016 r.

Nowelizacja ma także na celu likwidację proble-
mu 8,5 tys. skarg na przewlekłość postępowań są-
dowych, odrzucanych ze względów formalnych. 
Konieczność wprowadzenia takich zmian wynika 
z potrzeby wykonania pilotażowego wyroku Eu-
ropejskiego trybunału Praw Człowieka z 2015 r. 
w sprawie: Rutkowski i inni przeciwko Polsce. Na 
mocy nowelizacji sądy będą zobowiązane wziąć 
pod uwagę całą długość postępowania od jego 
wszczęcia do rozpoznania skargi. Od takiego okre-
su będzie też uzależniona wysokość rekompensaty. 
W razie uwzględnienia skargi przez sąd skarżącemu 
będzie przyznawane od 2 do 20 tys. zł rekompensa-
ty, w wysokości nie niższej niż 500 zł za każdy rok 
postępowania uznanego za przewlekłe.

W wyniku głosowań na 30. posiedzeniu Izba 
uchwaliła 4 poprawki, zaakceptowane przez Sejm. 
Wprowadziła do ustawy regulującej status sędziów 
sądów wojskowych przepisy dotyczące postępo-
wania dyscyplinarnego analogiczne do rozwiązań 
przewidzianych dla sędziów sądów powszechnych. 
Określiła, że prokurator może wystąpić do sądu 
z wnioskiem o przekazanie mu sprawy w celu uzu-
pełnienia śledztwa lub dochodzenia, ale złożonym 
przed wydaniem wyroku. Senat usunął też przepis, 
który na etapie postępowania odwoławczego przy-
znaje prokuratorowi prawo żądania przekazania mu 
sprawy do etapu śledztwa lub dochodzenia, a na sąd 
nakłada obowiązek uchylenia wyroku i przekazania 
sprawy prokuratorowi. Doprecyzowano też przepis 
przejściowy. 

Debata nad ustawą o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.
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TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Ustawa o trybunale Konstytucyjnym 

Ustawa uchyliła ustawę z 25 VI 2015 r. o trybunale 
Konstytucyjnym. Określiła jego właściwości i ustrój, 
zasady postępowania przed nim, a także zasady oraz 
tryb orzekania i wykonywania orzeczeń. Większość 
zawartych w niej rozwiązań, sam układ i pogrupo-
wanie przepisów są wzorowane na postanowieniach 
ustawy z 1 VII 1997 r. o trybunale Konstytucyjnym.

Nowa ustawa stanowi, że w skład trybunału wcho-
dzi 15 sędziów, wybieranych przez Sejm na 9 lat, 
a kandydatów na to stanowisko przedstawia co 
najmniej 50 posłów lub Prezydium Sejmu. Uchwa-
ła Sejmu w sprawie wyboru sędziego tK zapada 
bezwzględną większością głosów w obecności co 
najmniej połowy ogólnej liczby posłów. Prezesa i wi-
ceprezesa tK powołuje prezydent spośród 3 kandy-
datów – jak zmienił to Senat, a nie „co najmniej 3”, jak 
zapisano w wersji uchwalonej przez Sejm – przed-
stawionych na każde stanowisko przez Zgromadze-
nie Ogólne Sędziów tK. Stwierdzenie wygaśnięcia 
mandatu sędziego tK po prawomocnym orzeczeniu 
dyscyplinarnym o ukaraniu go usunięciem z tK wy-
magałoby zgody prezydenta, ale po poprawce Sena-
tu wymóg ten skreślono. Sędziów tK, którzy złożyli 
ślubowanie, a do dnia wejścia w życie tej ustawy 
nie podjęli obowiązków sędziego, z dniem jej wej-
ścia w życie prezes tK będzie musiał włączyć do 
składów orzekających i przydzielić im sprawy.

Ustawa przewiduje, że trybunał może orzekać 
w różnych składach – 11-, 5- i 3-osobowym. Rozprawie 
w pełnym składzie ma przewodniczyć prezes lub wi-
ceprezes tK, a w razie przeszkód w przewodniczeniu 
przez te osoby – najstarszy wiekiem sędzia trybunału. 
W pełnym składzie tK ma orzekać m.in. w sprawach 
o szczególnej zawiłości, wet prezydenta do ustaw, usta-
wy o tK, sporów kompetencyjnych między konstytu-
cyjnymi organami państwa, o stwierdzenie przeszkody 
w sprawowaniu urzędu prezydenta RP, o powierzeniu 
marszałkowi Sejmu tymczasowego wykonywania obo-
wiązków prezydenta oraz o zgodności z konstytucją 
działalności partii politycznych. W składzie 5 sędziów 
tK będzie orzekał w sprawach zgodności z konstytucją 
ustaw albo ratyfikowanych umów międzynarodowych, 
zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, 
których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyra-
żonej w ustawie. W składzie 3 sędziów podejmowane 
będą orzeczenia o zgodności innych aktów normatyw-
nych z konstytucją, ratyfikowanymi umowami między-
narodowymi i ustawami, zażaleń na odmowę nadania 
biegu wnioskom o stwierdzenie zgodności aktu nor-
matywnego z konstytucją, ratyfikowanymi umowami 
międzynarodowymi lub ustawami oraz skargom kon-
stytucyjnym i wyłączenia sędziego.

Ustawa przewiduje, że podczas narady w pełnym 
składzie nad wyrokiem 4 sędziów będzie mogło 
zgłosić sprzeciw wobec projektu wyroku, gdy za-
gadnienie jest ważne ze względów ustrojowych lub 
dla porządku publicznego. Wtedy naradę odraczano 
by o 3 miesiące. Na kolejnej naradzie ci sędziowie 
proponowaliby rozstrzygnięcie. W wypadku ponow-
nego sprzeciwu 4 sędziów nastąpi kolejne 3-mie-
sięczne odroczenie.

Zgodnie z tymi przepisami tK ma badać wnioski 
w kolejności ich wpływu. Wyjątek stanowiłoby ba-
danie weta prezydenta, ustawy budżetowej i ustawy 
o tK, a także przeszkody w pełnieniu urzędu przez 
prezydenta i sporu kompetencyjnego między orga-
nami władzy. Sejm chciał, aby wiążący dla tK był 
wniosek prezydenta o pominięcie zasady kolejności 
wpływu sprawy przez niego wskazanej. Zgodnie 
z senackimi zmianami jednak prezydent nie może 
wnosić o rozpatrzenie sprawy w tK poza kolejnością 
wpływu. Senat dodał też zapis, że zasada kolejności 
wpływu nie dotyczy spraw o zgodność z konstytucją 
celów lub działalności partii politycznych. Na pod-
stawie innej senackiej zmiany prezes tK może pomi-
nąć zasadę badania spraw w kolejności wpływu, gdy 
chodzi o ochronę wolności, praw obywatela, bezpie-
czeństwa państwa i porządku konstytucyjnego, co 
na wniosek 5 sędziów mógłby rozważyć ponownie.

W sprawach wszczętych i niezakończonych przed 
wejściem w życie ustawy będą stosowane jej prze-
pisy. Sprawy wszczęte pytaniem prawnym sądu 
czy skargą konstytucyjną zostaną rozstrzygnięte 
przez tK w ciągu roku od wejścia ustawy w życie. 
Wnioski złożone przez uprawnione organy, a nie-
rozstrzygnięte przed wejściem ustawy w życie tK 
mógłby zawieszać na pół roku, wzywając do ich 
uzupełnienia według nowych przepisów. Rozprawa 
nie mogłaby się odbyć wcześniej niż po upływie 
30 dni od doręczenia stronom zawiadomienia o jej 
terminie. Ustawa przewiduje, że rozstrzygnięcia tK 
wydane z naruszeniem przepisów ustawy z 25 VI 
2015 r. o trybunale Konstytucyjnym w okresie 
od 10 III do 30 VI 2016 r. podlegają ogłoszeniu w od-
powiednim dzienniku urzędowym w ciągu 30 dni od 
dnia wejścia w życie ustawy. Zapis ten nie obejmuje 
wyroku z 9 III 2016 r. o niekonstytucyjności noweli-
zacji ustawy o tK z grudnia 2015 r. Zgodnie z ustawą 
prezes tK ma kierować wniosek o ogłoszenie wyro-
ku do premiera, dotychczas prezes Rady Ministrów 
sam zarządzał ogłoszenie orzeczeń.

Na 23. posiedzeniu Izba uchwaliła 27 poprawek do 
ustawy, w dużej części o charakterze redakcyjnym. 
Sejm odrzucił tylko 1 taką właśnie zmianę. Oprócz 
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Debata nad ustawą o Trybunale Konstytucyjnym.

wspomnianych poprawek Senat przewidział wydru-
kowanie wyroków tK wydanych przed 20 VII 2016 r., 
z wyjątkiem tych dotyczących aktów normatywnych, 
które utraciły moc obowiązującą. Przywrócił również 
możliwość przyłączania się rzecznika praw obywatel-
skich do każdej sprawy w tK. Izba utrzymała dotych-
czasowe zaszeregowanie szefa Biura trybunału pod 
względem płacowym, co odpowiada zaszeregowaniu 
osób kierujących podobnymi urzędami, w tym szefa 
Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. 

Grupa posłów i rzecznik praw obywatelskich zło-
żyli wnioski (sygn. akt K 39/16, K 40/16, K 41/16) 
o zbadanie zgodności ustawy z konstytucją. try-
bunał 11 VIII 2016 r., przy 3 zdaniach odrębnych, 
orzekł, że jej kilkanaście przepisów jest niezgodnych 
z konstytucją. Nie zakwestionował jednak zapisów 
o liczbie kandydatów na prezesa i wiceprezesa tK, 
przedstawianych prezydentowi przez Zgromadze-
nie Ogólne Sędziów tK. trybunał umorzył m.in. ten 
wątek z powodów formalnych. Pierwszy prezes Sądu 

Najwyższego także złożył do tK wniosek (sygn. akt 
K 43/16) o zbadanie zgodności przepisów ustawy 
z konstytucją. tK 15 IX 2016 r., przy 3 zdaniach od-
rębnych, postanowił umorzyć postępowanie w tej 
sprawie. Grupa posłów zaskarżyła też przepisy 
(sygn. akt K 44/16) dotyczące zasad powoływania 
prezesa i wiceprezesa trybunału Konstytucyjnego. 
tK 7 XI 2016 r. orzekł, że są one zgodne z konsty-
tucją. Uznał zarazem, że kandydaci przedstawie-
ni prezydentowi RP muszą się cieszyć poparciem 
większości Zgromadzenia Ogólnego Sędziów tK. 
tK umorzył ponadto sprawę kolejnego zaskarżone-
go zapisu, mówiącego, że sędzia może zgłosić jako 
kandydata siebie albo innego sędziego.

Ustawa, która powinna wejść w życie 
16 VIII 2016 r., utraci moc 3 I 2017 r., po wejściu 
w życie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę 
o organizacji i trybie postępowania przed trybuna-
łem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów 
trybunału Konstytucyjnego.

Ustawa o statusie sędziów trybunału Konstytucyjnego

Ustawa reguluje prawa i obowiązki sędziów try-
bunału Konstytucyjnego, kwestie immunitetu i od-
powiedzialności dyscyplinarnej. Określa też sposób 
nawiązywania, zakres i zasady ustania stosunku służ-
bowego sędziego tK. Przewiduje, że zasady wyboru 

sędziów tK i związane z tym terminy procedowania 
określa Regulamin Sejmu.

Zgodnie z ustawą stosunek służbowy sędziego tK 
nawiązuje się po złożeniu ślubowania. Następnie sę-
dzia stawia się niezwłocznie w trybunale, a prezes 
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Głosowanie nad poprawkami do ustawy o statusie sędziów Trybu-
nału Konstytucyjnego.

trybunału przydziela mu sprawy i stwarza warunki 
umożliwiające wypełnianie obowiązków.

Wprowadzono obowiązek przekazywania przez 
sędziów tK zysków z tytułu posiadania akcji lub 
udziałów w spółce prawa handlowego na cele pu-
bliczne, a także składania przez nich oświadczeń 
o działalności gospodarczej małżonków. Niewy-
wiązanie się z nich będzie jednoznaczne ze zrze-
czeniem się funkcji sędziego. Po wprowadzeniu 
senackiej poprawki sędzia będzie miał dodatkowe 
30 dni na złożenie oświadczenia o działalności 
gospodarczej prowadzonej przez jego małżonka, 
o zamiarze podjęcia przez niego takiej działalno-
ści bądź zmianie profilu prowadzonej działalności. 
Za podanie w oświadczeniach nieprawdy grozić 
będzie kara do 5 lat więzienia. Na wniosek Senatu 
umożliwiono też sędziemu gromadzenie zysków 
osiągniętych z akcji bądź udziałów w spółkach 
prawa handlowego na odrębnym rachunku banko-
wym, z których będzie mógł skorzystać dopiero po 
zakończeniu kadencji.

Zgodnie z ustawą sędzia tK orzekający i w stanie 
spoczynku nie może być członkiem władz spółki 
prawa handlowego, spółdzielni, fundacji prowadzą-
cej działalność gospodarczą; nie może mieć w spół-
ce prawa handlowego więcej niż 10% akcji ani pro-
wadzić działalności gospodarczej. Nie może należeć 
do partii politycznej, związku zawodowego ani pro-
wadzić działalności publicznej niedającej się pogo-
dzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości 
sędziów. Nie może podejmować dodatkowego za-
trudnienia, z wyjątkiem zatrudnienia w charakterze 
pracownika naukowo-dydaktycznego u 1 praco-
dawcy, w łącznym wymiarze nieprzekraczającym 
pełnego wymiaru czasu pracy pracowników zatrud-
nionych w takim charakterze, jeśli nie utrudnia to 
pełnienia obowiązków sędziego.

Ustawa zmniejsza też składy orzekające w postę-
powaniu dyscyplinarnym; w I instancji – z 5 do 3 sę-
dziów, w instancji odwoławczej zaś z 7 do 5. Nadal 
obowiązywać będzie zasada wyznaczania składów 
w drodze losowania.

Zgodnie z ustawą sędziowie tK przechodzą 
w stan spoczynku po zakończeniu kadencji lub na 
swój wniosek, jeśli z powodu choroby, ułomności 
lub utraty sił zostali uznani przez lekarza orzecznika 
ZUS za trwale niezdolnych do pełnienia obowiąz-
ków. W szczególnie uzasadnionym wypadku z wnio-
skiem o wydanie przez lekarza takiego orzeczenia 
może wystąpić Zgromadzenie Ogólne Sędziów tK 
i przenieść takiego sędziego w stan spoczynku.

Nowa ustawa bardziej szczegółowo reguluje za-
sady uchylania sędziemu tK immunitetu przez Zgro-
madzenie Ogólne Sędziów tK. Nową karą dyscypli-
narną jest obniżenie uposażenia o 10–20%. Sędzia, 
także w stanie spoczynku, odpowiada dyscypli-
narnie przed tK nie tylko za naruszenie przepisów 
prawa, uchybienie godności urzędu sędziego, lecz 
także za naruszenie Kodeksu Etycznego Sędziego 
tK. Zrezygnowano z dotychczasowej większości 
2/3 sędziów tK niezbędnej do zgody Zgromadze-
nia Ogólnego Sędziów tK na pociągnięcie sędziego 
do odpowiedzialności karnej lub pozbawienie go 
wolności i wprowadzono większość bezwzględną. 
Nowością jest też umożliwienie prezydentowi RP, 
na wniosek prokuratora generalnego, zawiadomie-
nia tK o popełnieniu przewinienia dyscyplinarnego 
przez sędziego. Po poprawce Senatu jednak w tym 
wypadku prezydent będzie musiał zasięgnąć opinii 
pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. 

Izba na 30. posiedzeniu przyjęła ustawę z 11 po-
prawkami, popartymi następnie przez Sejm. Oprócz 
wymienionych zmian Senat przyjął też poprawki, 
których celem było odróżnienie statusu czynnego 
sędziego tK i tego w stanie spoczynku. Postanowił, 
że sędzia w stanie spoczynku będzie mieć prawo do 
wypowiadania się w sprawach publicznych, a po-
nadto nie będzie go obowiązywało ograniczenie 
podejmowania zatrudnienia jako pracownika nauko-
wego. Izba wyraźne wskazała, że Kodeks Etyczny 
Sędziów trybunału Konstytucyjnego będzie aktem 
normatywnym, którego opracowaniem i przyjęciem 
zajmie się Zgromadzenie Ogólne Sędziów trybuna-
łu Konstytucyjnego. 

Ustawa zacznie obowiązywać 3 I 2017 r., z wyjąt-
kiem kilku przepisów (ogólne, dotyczące sędziów 
w stanie spoczynku oraz bezpłatnego zakwatero-
wania w Warszawie i zwrotu kosztów przejazdu dla 
sędziów stale zamieszkałych poza Warszawą), które 
weszły w życie 20 XII 2016 r.
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Ustawa o organizacji i trybie postępowania  
przed trybunałem Konstytucyjnym 

Ustawa, którą Senat przyjął bez poprawek 
na 31. posiedzeniu, dotyczy m.in. organów trybuna-
łu, Kancelarii i Biura Służby Prawnej. Jest kompaty-
bilna z ustawą o statusie sędziów trybunału Konsty-
tucyjnego. Stanowi m.in., że Zgromadzenie Ogólne 
Sędziów trybunału Konstytucyjnego przedstawia 
prezydentowi kandydatów „w terminie miesiąca 
od dnia, w którym powstał wakat”. Dotychczaso-
we przepisy przewidywały, że obrady w tej sprawie 
zwołuje się między 30. a 15. dniem przed upływem 
kadencji prezesa. W nowej ustawie nie sprecyzowa-
no liczby kandydatów na prezesa. Zgromadzenie 
Ogólne Sędziów trybunału Konstytucyjnego ma 
przedstawiać prezydentowi kandydatury wszystkich 
sędziów, którzy w wyniku głosowaniu otrzymali co 
najmniej 5 głosów. 

Zgodnie z ustawą od dnia powstania wakatu 
na stanowisku prezesa do czasu powołania jego 
następcy pracami tK kieruje sędzia „posiadający 
najdłuższy, liczony łącznie, staż pracy: jako sędzia 
w tK; jako aplikant, asesor, sędzia w sądzie po-
wszechnym; w administracji państwowej szczebla 
centralnego”. 

Warunkiem ważności uchwał podejmowanych 
przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów trybunału 
Konstytucyjnego była dotąd obecność na nim mi-
nimum 10 sędziów. Ustawa przewiduje, że Zgroma-
dzenie Ogólne tworzą sędziowie tK, którzy złożyli 
ślubowanie wobec prezydenta. Oznacza to dopusz-
czenie do udziału w Zgromadzeniu Ogólnym Sę-
dziów tK 3 sędziów wybranych przez Sejm w grud-

niu 2015 r. Według ustawy obradom Zgromadzenia 
Ogólnego Sędziów tK w sprawie wyboru kandydata 
na prezesa ma przewodniczyć sędzia najmłodszy 
stażem. Do zadań Zgromadzenia Ogólnego dodano 
uchwalenie Kodeksu Etycznego Sędziego trybuna-
łu, którego naruszenie powodowałoby odpowie-
dzialność dyscyplinarną sędziów tK. 

Ustawa wprowadza zasadę, że kadencja prezesa 
i wiceprezesa tK ma trwać 6 lat (dotychczas sędzia 
powołany na prezesa był nim do końca swej kadencji). 

W ustawie powrócono do wcześniejszych przepi-
sów, że ogłoszenie orzeczeń trybunału zarządza jego 
prezes. Utrzymano zasadę, że pełny skład tK to co naj-
mniej 11 sędziów. Szczegółowo opisano postępowa-
nie przed tK, także w sprawie stwierdzenia przeszkody 
w sprawowaniu urzędu przez prezydenta RP. 

Dotychczasowe Biuro trybunału Konstytucyjne-
go zastąpiono Kancelarią trybunału i Biurem Służby 
Prawnej. Jak wskazano w uzasadnieniu, „Planowana 
restrukturyzacja aparatu pomocniczego trybunału 
i racjonalizacja zatrudnienia, polegająca m.in. na li-
kwidacji zbędnych etatów pracowniczych – zarów-
no w pionie organizacyjno-administracyjnym, jak 
i w pionie merytorycznym, które dotychczas gene-
rowały nieuzasadnione koszty – przyczyni się do 
powstania oszczędności”. 

Ustawa zacznie obowiązywać 3 I 2017 r., z wy-
jątkiem kilku przepisów mających inne daty wejścia 
w życie – 20 XII 2016 r. (kompetencje Zgromadzenia 
Ogólnego Sędziów tK) i 1 I 2018 r. (organizacja i kom-
petencje Kancelarii oraz Biura Służby Prawnej tK).
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Senator Krzysztof Słoń, sprawozdawca Komisji Regulaminowej, Ety-
ki i Spraw Senatorskich w sprawie nowelizacji ustawy o Rzeczniku 
Praw Obywatelskich.

IMMUNITET

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

Celem nowelizacji, obowiązującej od 1 VI 2016 r., 
jest doprecyzowanie trybu postępowania przed Sej-
mem w sprawie o zniesienie immunitetu, o wyraże-
nie zgody przez Sejm na zatrzymanie lub areszto-
wanie, bądź też pociągnięcie do odpowiedzialności 
karnej prezesa Najwyższej Izby Kontroli, generalne-
go inspektora ochrony danych osobowych, prezesa 
Instytutu Pamięci Narodowej, rzecznika praw oby-
watelskich i rzecznika praw dziecka oraz posłów 
i senatorów. Przepisy w tych kwestiach były niepeł-
ne, ustawa je uzupełniła. Zmiany te były koniecz-
ne, żeby postępowania prowadzone przed Sejmem 
w tych sprawach mogły się toczyć bez przeszkód.

Zgodnie z ustawą wniosek o wyrażenie zgody na 
pociągnięcie do odpowiedzialności karnej, a także 
zatrzymanie lub aresztowanie osoby objętej immu-
nitetem w sprawie o przestępstwo ścigane z oskar-
żenia publicznego składa się do marszałka Sejmu 
(posłowie) lub do marszałka Senatu (senatorowie) 
za pośrednictwem prokuratora generalnego. W wy-
padku przestępstw prywatnoskargowych wniosek 
– podpisany przez adwokata lub radcę prawnego – 
składa oskarżyciel prywatny po wniesieniu sprawy do 
sądu. Wnioski niespełniające wymogów formalnych 
będą mogły zostać uzupełnione w terminie 14 dni 
pod rygorem pozostawienia ich bez biegu. Wnioski 
będą kierowane do organu Sejmu właściwego do 
rozpatrzenia wniosku, który zawiadomi osoby obję-
te wnioskami o terminach ich rozpatrzenia. Zgodnie 
z nowelizacją pomiędzy doręczeniem powiadomie-
nia a terminem rozpatrzenia wniosku powinno upły-
nąć co do zasady co najmniej 7 dni. Organ Sejmu 
będzie mógł zapoznać się z aktami postępowania 
toczącego się wobec osoby objętej immunitetem. 
Osoba chroniona immunitetem będzie miała moż-
liwość przedstawienia wyjaśnień i własnych wnio-
sków w formie pisemnej lub ustnej.

Po rozpatrzeniu sprawy organ rozpatrujący wnio-
sek uchwali sprawozdanie wraz z propozycją przyję-

cia lub odrzucenia wniosku. W trakcie rozpatrywania 
sprawy na forum Sejmu osobie objętej wnioskiem 
będzie przysługiwało prawo do zabrania głosu. 
Decyzję – w formie uchwały – będzie podejmował 
Sejm bezwzględną większością głosów. Będzie ona 
publikowana w Monitorze Polskim. Przepisy te mają 
być stosowane odpowiednio także do odpowie-
dzialności za wykroczenia.

Zgodnie z przepisem przejściowym wnioski o uka-
ranie osób innych niż parlamentarzyści, złożone i nie-
rozpatrzone przed dniem wejścia w życie nowelizacji, 
muszą zostać złożone ponownie. Wnioski dotyczące 
posłów i senatorów będą rozpatrywane na podstawie 
przepisów dotychczasowych. Ponadto ustawa 
przewiduje, że osobie, którą chroni immunitet i nie 
może być z tego powodu pociągnięta do odpowie-
dzialności karnej, nie biegnie termin przedawnienia 
czynów, m.in. przestępstw. Oznacza to, że organy 
ścigania mogą ścigać osoby objęte immunitetem tak 
długo jak pozostałych obywateli.

Podczas 15. posiedzenia Izba przyjęła noweliza-
cję bez poprawek.
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INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ 

Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej  
– Komisji ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu  
oraz niektórych innych ustaw

Nowelizację, uchwaloną na podstawie projektów 
senackiego i poselskiego, Senat przyjął bez poprawek 
na 17. posiedzeniu. Rozszerzyła ona kompetencje 
IPN. Na jej podstawie do zadań instytutu należy m.in. 
gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie doku-
mentów dotyczących popełnionych od 8 XI 1917 r. 
do 31 VII 1990 r. zbrodni na osobach narodowości 
polskiej i obywatelach polskich innych narodowości. 
IPN zajmuje się ponadto m.in. poszukiwaniem miejsc 
spoczynku osób poległych w tym okresie w walkach 
o niepodległość i zjednoczenie państwa polskiego, 
w tym tych, które straciły życie wskutek walki z narzu-
conym systemem totalitarnym, represji totalitarnych 
lub czystek etnicznych. Oznacza to objęcie pracami 
IPN okresu sprzed 1939 r., czyli m.in. ofiar zbrodni 
sowieckich na Polakach, w tym zagłady polskich zie-
mian na Kresach i polskich ofiar głodu na Ukrainie. 

Nowelizacja, obowiązująca od 16 VI 2016 r., 
uzupełniła też kompetencje IPN o obowiązek upa-

miętniania historycznych wydarzeń, miejsc i postaci 
w dziejach walk i męczeństwa Polaków w kraju i za 
granicą oraz innych narodów na terytorium Polski. 
Zlikwidowała Radę IPN i powołała na jej miejsce 
Kolegium IPN – organ opiniodawczo-doradczy pre-
zesa. Kolegium składa się z 9 członków, w tym 2 po-
woływanych przez prezydenta RP, 5 przez Sejm, a 2 
– przez Senat. W konsekwencji zmieniono sposób 
powoływania prezesa instytutu – jak dotąd, czyni to 
Sejm za zgodą Senatu, ale na wniosek Kolegium IPN, 
które zgłasza kandydatów spoza swojego grona. Kan-
dydata wyłania się w drodze publicznego konkursu, 
ogłaszanego przez przewodniczącego Kolegium IPN. 
Prezesem IPN nie może zostać osoba prawomocnie 
skazana. Jednocześnie kandydat na to stanowisko 
musi mieć stopień naukowy doktora, doktora habilito-
wanego lub tytuł naukowy profesora. 

Ustawa zmieniła ponadto strukturę organiza-
cyjną instytutu, w której znalazły się m.in. biura: 

Debata nad nowelizacją ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej.
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Upamiętniania Walk i Męczeństwa, Poszukiwań 
i Identyfikacji, Edukacji Narodowej oraz Badań Hi-
storycznych. Na mocy ustawy IPN ma prowadzić 
badania nie tylko nad najnowszą historią Polski, lecz 
także nad historią porozbiorową, w tym historią 
polskiej emigracji i polskiego dziedzictwa kulturo-
wego na Wschodzie. IPN ma ponadto m.in. popula-
ryzować w kraju i za granicą wyniki badań, a także 
prowadzić działalność wystawienniczą i wydaw-
niczą. Wykonywanie funkcji edukacyjnych ma się 
odbywać m.in. poprzez upowszechnianie w kraju 
i za granicą stanowisk i opinii o najważniejszych 
dla narodu polskiego wydarzeniach historycznych, 
promowanie wiedzy o udziale Polaków na frontach 
walk oraz przeciwdziałanie rozpowszechnianiu in-
formacji i publikacji o nieprawdziwych treściach 
historycznych, krzywdzących lub zniesławiających 
Polskę i Polaków.

W ustawie znalazł się też osobny rozdział, doty-
czący zasad poszukiwania miejsc spoczynku ofiar 
reżimów totalitarnych. Prace poszukiwawcze wy-
magają uprzedniej zgody właściciela terenu i uzgod-
nienia szczegółów w drodze umowy. W razie braku 
uzgodnień decyzję o udostępnieniu nieruchomości 
na czas niezbędny do przeprowadzenia poszukiwań, 
nie dłuższy niż 9 miesięcy, na wniosek prezesa IPN 
może wydać starosta. W celu prowadzenia prac po-
szukiwawczych i identyfikacji ofiar ustawa powołała 

Bazę Materiału Genetycznego. Nowelizacja zawiera 
też przepis umożliwiający dokończenie ekshumacji 
m.in. na tzw. Łączce – w razie ustalenia lub powzię-
cia podczas prac poszukiwawczych podejrzenia, że 
pod istniejącym grobem znajduje się miejsce spo-
czynku ofiar represji, ekshumację zarządzi prokura-
tor oddziałowej komisji ścigania zbrodni przeciwko 
narodowi polskiemu, zawiadomiwszy prezesa IPN 
o miejscu i czasie dokonania ekshumacji. Rodzinom 
osób, których szczątki podlegają ekshumacji, za-
pewniony ma być pełny udział w procedurze admi-
nistracyjnej, związanej z przeniesieniem szczątków 
do innego grobu. Koszty ponownego pochówku 
pokrywa wojewoda. Ustawa przewiduje ponadto 
m.in. przejęcie przez IPN od Rady Ochrony Pamię-
ci Walk i Męczeństwa zadań związanych z ochro-
ną miejsc pamięci i męczeństwa. W konsekwencji 
1 VIII 2016 r. rada została zniesiona, a jej biuro – zli-
kwidowane.

Dostosowano też procedurę odwoławczą od de-
cyzji administracyjnych prezesa IPN, dotyczących 
udostępnienia przez instytut dokumentów do wy-
roku trybunału Konstytucyjnego z 2010 r. – rozpa-
trywanie przed sądem administracyjnym skarg na 
odmowę udostępnienia do wglądu dokumentów 
znajdujących się w zasobach IPN stanie się jaw-
ne, a strony będą miały możliwość zapoznania się 
z orzeczeniami sądu w tej sprawie.
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OPINIE SENATU O NIEZGODNOŚCI 
UNIJNYCH PROJEKTÓW AKTÓW 
USTAWODAWCZYCH Z ZASADĄ 
POMOCNICZOŚCI

W 2016 r. Senat przyjął 2 opinie o niezgodności 
z zasadą pomocniczości unijnych projektów dyrek-
tyw. Pierwsza dotyczyła projektu dyrektywy Parla-
mentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 
96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady doty-
czącą delegowania pracowników w ramach świad-
czenia usług COM(2016)128. Propozycja zmiany 
dyrektywy zakłada, że pracownik wysłany przez 
pracodawcę do innego kraju UE powinien mieć pra-
wo do takiego samego wynagrodzenia jak pracow-
nik lokalny, a nie tylko do płacy minimalnej. Miałby 
otrzymywać np. premie czy dodatki przysługujące 
pracownikom lokalnym. Gdy okres delegowania pra-
cownika przekroczy 2 lata, powinien on być w pełni 
objęty przez prawo pracy kraju goszczącego.

Projekt zaopiniowały negatywnie komisje: Rodzi-
ny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Gospodarki Na-
rodowej i Innowacyjności oraz Spraw Zagranicznych 
i Unii Europejskiej. Senat na 16. posiedzeniu poparł 
to stanowisko. W opinii Izby proponowana regulacja 
narusza zasadę pomocniczości, ponieważ rozszerza 
na podwykonawców z innych państw członkow-
skich obowiązek stosowania wymogów określonych 
w przepisach ustawowych, wykonawczych i admini-
stracyjnych, a także w umowach zbiorowych, niesto-
sowanych dotychczas powszechnie wobec podwy-
konawców. to ograniczenie dowolności określania 
takiego obowiązku przez państwa członkowskie. 
Zdaniem Izby Komisja Europejska nie uzasadniła 
w sposób przekonujący, że w tym wypadku pełna 
harmonizacja przyczyni się do lepszej ochrony pra-
cowników. Państwa członkowskie mogą już teraz 
samodzielnie kształtować zakres obowiązków pod-
wykonawców w tej dziedzinie, a obecne brzmienie 
dyrektyw pozwala im na zmniejszenie tego zakre-
su w stosunku do usługodawców z innych państw 
członkowskich. Z tego względu regulacja w tej 
kwestii powinna zostać pozostawiona państwom 
członkowskim z zachowaniem możliwości objęcia 
podwykonawców z innych państw członkowskich 
wszystkimi wymogami wynikającymi z umów nie-
wiążących powszechnie.

Senat uznał, że projektowana dyrektywa ograni-
cza ponadto możliwość samodzielnego ustalenia 
przez państwo członkowskie, czy pracownicy de-
legowani zatrudnieni przez agencje pracy tymcza-
sowej muszą spełniać wymogi określone w dyrek-
tywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/104/
WE w sprawie pracy tymczasowej. Obecnie taki 

obowiązek ma charakter fakultatywny. Pozwala to 
państwu członkowskiemu na samodzielną ocenę 
konieczności wprowadzenia tego wymogu, np. ze 
względu na lokalne uwarunkowania rynku pracy. 
Dlatego, zdaniem Senatu, ingerencja prawodawcy 
unijnego nie jest tutaj konieczna.

Szacuje się, że w Unii Europejskiej ok. 2 mln pra-
cowników rocznie jest delegowanych do innych kra-
jów. Największą grupę, bo 430 tys., stanowią Polacy. 
W ocenie Senatu szybkie wprowadzenie w życie 
tej dyrektywy spowoduje znaczne ograniczenie 
możliwości delegowania pracowników i zmniejszy 
konkurencyjność polskich firm na rynkach zagra-
nicznych, co w efekcie może spowodować upadek 
ok. 15 tys. polskich podmiotów gospodarczych.

Swoje zastrzeżenia do tego projektu dyrekty-
wy zgłosiły także parlamenty: Bułgarii, Chorwacji, 
Czech, Danii, Estonii, Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowa-
cji i Węgier, uruchomiając tym samym tzw. procedu-
rę żółtej kartki. Oznacza to, że Komisja Europejska 
podda swój projekt ponownej analizie i może pod-
jąć decyzję o podtrzymaniu, zmianie lub wycofaniu 
projektu. Musi też uzasadnić swoją decyzję.

Z kolei na 28. posiedzeniu Izba, zgodnie z re-
komendacją Komisji Spraw Zagranicznych i Unii 
Europejskiej oraz Komisji Praw Człowieka, Prawo-
rządności i Petycji, przyjęła opinię o niezgodności 
z zasadą pomocniczości projektu Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustano-
wienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa 
członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrze-
nie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodo-

Senator Jarosław Obremski, sprawozdawca komisji: spraw zagra-
nicznych i praw człowieka w sprawie opinii o niezgodności z zasadą 
pomocniczości, 28. posiedzenie Senatu. 
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Szef Urzędu ds. Cudzoziemców Rafał Rogala (z lewej) podczas 
debaty na temat opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości, 
28. posiedzenie Senatu. 

wej, złożonego w 1 z państw członkowskich przez 
obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca 
COM(2016)270. 

Głównym celem projektowanego rozporządzenia 
jest usprawnienie stosowania przepisów, zwiększe-
nie sankcji wobec wnioskodawców ich nieprzestrze-
gających oraz wyposażenie Unii Europejskiej w me-
chanizm redystrybucji uchodźców – tzw. korekcyjny 
mechanizm alokacji – który dawałby możliwość au-
tomatycznego uruchomienia instrumentu w sytu-
acjach presji migracyjnej.

Izba nie negowała konieczności poszukiwania 
rozwiązań europejskiego kryzysu migracyjnego na 
poziomie wyższym niż regionalny lub narodowy, ale 
uznała, że proponowane rozwiązanie nie jest zgod-
ne z zasadą pomocniczości w zakresie tzw. korek-
cyjnego mechanizmu przydziału osób ubiegających 
się o ochronę międzynarodową ze względu na jego 
obligatoryjny i stały charakter. Senat uznał ponadto, 
że projektowane rozporządzenie zbyt głęboko wkra-
cza w kompetencje zastrzeżone dla państw człon-
kowskich w zakresie polityki bezpieczeństwa i praw 
socjalnych.
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Sprawy regulaminowe i senatorskie

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senator-
skich w 2016 r. zebrała się na 24 posiedzeniach, roz-
patrzyła ustawę budżetową na rok 2016 w częściach 
właściwych przedmiotowemu zakresowi działania 
komisji, a także ustawę o zmianie ustawy o Rzeczniku 
Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw. 

Komisja wydała również pozytywną opinię 
w sprawie projektu zarządzenia marszałka Senatu 
zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania sta-
tutu Kancelarii Senatu (20 IV 2016 r.). W związku 
z przejęciem przez Izbę zadań związanych z opieką 
nad Polonią i Polakami za granicą marszałek Senatu 
zwrócił się do komisji o pozytywną opinię w sprawie 
powołania od 1 V 2016 r. nowej jednostki organi-
zacyjnej – Biura Polonijnego. Na tym samym posie-
dzeniu wspólnie z Komisją Ustawodawczą komisja 
regulaminowa zaakceptowała także projekt wpro-
wadzający zmiany w Regulaminie Senatu w związku 
z przejęciem przez Senat zadań związanych z opie-
ką nad Polonią.

Podczas posiedzenia 15 VI 2016 r. Komisja Regu-
laminowa, Etyki i Spraw Senatorskich pozytywnie 
zaopiniowała wnioski marszałka Senatu – w sprawie 
odwołania minister Ewy Polkowskiej z funkcji szefa 
Kancelarii Senatu i w sprawie powołania na tę funk-
cję Jakuba Kowalskiego.

Na posiedzeniu wspólnym z Komisją Ustawo-
dawczą, 15 VI 2016 r., Komisja Regulaminowa, Ety-
ki i Spraw Senatorskich rozpatrzyła i pozytywnie 
zaopiniowała projekt zmiany Regulaminu Senatu, 
zmieniającej sposób wyznaczania przez marszałka 
Senatu terminu na składanie wniosków w sprawie 
powołania członków Kolegium Instytutu Pamięci 
Narodowej pierwszej kadencji. 

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senator-
skich oraz Komisja Ustawodawcza na posiedzeniu 
5 VII 2016 r. poparły też zmianę Regulaminu Senatu, 
dotyczącą trybu postępowania z projektami uchwał 
w sprawie ustanowienia roku rokiem osoby lub wy-
darzenia. Polegała ona na przeniesieniu z 31 paź-
dziernika poprzedniego roku na 30 września terminu 
wnoszenia propozycji tego rodzaju uchwał, a z 30 li-
stopada na 31 października – terminu przygotowania 
sprawozdania w ich sprawie przez Komisję Ustawo-
dawczą. Zaproponowano również wprowadzenie 
obowiązku dołączenia do projektu uchwały plano-

wanego ramowego programu obchodów. Zwiększo-
no też z 3 do 5 liczbę podejmowanych przez Izbę 
uchwał, ustanawiających dany rok rokiem osoby lub 
wydarzenia.

Komisja regulaminowa pozytywnie zaopiniowała 
również projekt budżetu Kancelarii Senatu na rok 
2017 (22 VII 2016 r.), a także rozpatrzyła sprawoz-
danie z wydatków budżetowych biur senatorskich 
VIII i IX kadencji Senatu za rok 2015 (21 IX 2016 r.). 
Dokonała też analizy oświadczeń senatorów IX ka-
dencji o stanie majątkowym, złożonych na począt-
ku kadencji i w kwietniu 2016 r., według stanu na 
koniec 2015 r. (13 XII 2016 r.). Komisja przygotowy-
wała także projekty uchwał Senatu w sprawie zmian 
w składach komisji senackich. 

Przeanalizowała też 2 wnioski o wyrażenie 
zgody na pociągnięcie senatorów do odpo-
wiedzialności za wykroczenia, a także zbadała 
1 oświadczenie senatora o wyrażeniu zgody na 
pociągnięcie do odpowiedzialności karnej pod 
kątem formalnej poprawności i wydała opinię 
stwierdzającą, że oświadczenie spełnia wymogi 
formalnej poprawności.

Komisja rozpatrzyła także 5 odwołań senatorów 
do Prezydium Senatu od zarządzenia marszałka 
w sprawie obniżenia uposażenia i diety parlamentar-
nej i po zapoznaniu się z wyjaśnieniami senatorów 
4 wnioski zaopiniowała pozytywnie. 

23 IX 2016 r. przewodniczący komisji regulamino-
wej senator Sławomir Rybicki i jego zastępca senator 
Krzysztof Słoń spotkali się z członkami Narodowej 
Rady Prowincji RPA.

Wykonywanie orzeczeń trybunału Konstytucyjnego,  
legislacja i spójność prawa

Komisja Ustawodawcza to jedna z aktywniej-
szych komisji senackich. W 2016 r. odbyła najwięcej, 
bo aż 116 posiedzeń, rozpatrzyła 21 ustaw, praco-
wała nad wszystkimi wniesionymi do marszałka Se-

natu projektami ustaw i uchwał; opiniowała też pro-
pozycje zmian Regulaminu Senatu. 

Komisja rozpatrywała również orzeczenia trybu-
nału Konstytucyjnego i przygotowała 6 projektów 
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ustaw je realizujących. Spośród nich Izba przyjęła 
i wniosła do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych oraz niektórych innych ustaw (wyrok 
tK, sygn. akt K 5/11), doprecyzowującej warunki, na 
podstawie których może nastąpić weryfikacja decy-
zji o przyznaniu emerytury lub renty oraz o ich wy-
sokości. Projekt nowelizacji kodeksu postępowania 
administracyjnego został wycofany, a 4 pozostałe 
zostały skierowane do I czytania do komisji senac-
kich. to projekty ustaw:

 � o zmianie ustawy o komornikach sądowych 
i egzekucji (wyrok tK, sygn. akt P 3/14) – ob-
niżenie opłaty stałej za opróżnienie lokalu 
mieszkalnego z rzeczy i osób, w sytuacji gdy 
dłużnik po wezwaniu przez komornika do-
browolnie wykonał obowiązek w wyznaczo-
nym terminie, a także wprowadzenie zaliczki 
na poczet opłaty należnej z tytułu egzekucji 
świadczeń niepieniężnych i wykonania posta-
nowienia o udzieleniu zabezpieczenia rosz-
czeń niepieniężnych; 

 � o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narko-
manii (postanowienie tK, sygn. akt SK 59/13) 
– umożliwienie orzeczenia przepadku mienia 
niebędącego własnością sprawcy skazanego 
za przestępstwa związane z produkcją, prze-
wozem, wprowadzaniem do obrotu środków 
odurzających lub substancji psychotropo-
wych poprzez udowodnienie właścicielowi 
rzeczy, że przy zachowaniu ostrożności wy-
maganej w danych okolicznościach mógł 
przewidzieć, iż mogą one służyć do popeł-
nienia przestępstwa; 

 � o zmianie ustawy o spółdzielniach miesz-
kaniowych (wyrok tK, sygn. akt K 60/13) – 
ograniczenie prawa do nabycia członkostwa 
w spółdzielni mieszkaniowej jedynie do osób, 
które mają interes polegający na zaspokajaniu 
ich potrzeb mieszkaniowych lub na dostar-
czaniu lokali o innym przeznaczeniu przez 
daną spółdzielnię mieszkaniową, przyznanie 
nabywcy spółdzielczego własnościowego 
prawa do lokalu bezwarunkowego prawa do 
uzyskania członkostwa w spółdzielni;

 � o zmianie ustawy o finansach publicznych 
(wyrok tK, sygn. akt K 14/13) – usunięcie 

wątpliwości interpretacyjnych co do zakresu 
dokumentów wytworzonych przez audytora 
wewnętrznego w trakcie prowadzenia audytu 
wewnętrznego podlegających udostępnieniu.

Z przygotowanych przez Komisję Ustawodawczą 
w 2015 r. projektów ustaw wykonujących wyroki tK 
na ich podstawie zostały uchwalone w 2016 r. ustawy: 

 � o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Naro-
dowej – Komisji ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu (wyrok tK, sygn. akt 
P 37/09): wprowadzenie w postępowaniu są-
dowoadministracyjnym, w przedmiocie skargi 
na odmowę udostępnienia do wglądu doku-
mentów, znajdujących się w zasobach IPN, 
przez Instytut Pamięci Narodowej, jawnego 
rozpoznania skargi i umożliwienie stronie 
zapoznania się z uzasadnieniem orzeczenia 
sądu administracyjnego w tej sprawie;

 � o zmianie ustawy o świadczeniach rodzin-
nych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasił-
ków dla opiekunów (postanowienie tK, sygn. 
akt SK 7/11): przyznanie obojgu rodzicom 
z więcej niż 1 niepełnosprawnym dzieckiem 
prawa do świadczenia pielęgnacyjnego i spe-
cjalnego zasiłku opiekuńczego. 

Zgodnie ze swoim zakresem działalności komisja 
zapoznała się z „Informacją o istotnych problemach 
wynikających z działalności i orzecznictwa trybuna-
łu Konstytucyjnego w 2014 roku” (28 VI 2016 r.).

23 IX 2016 r. przewodniczący Komisji Ustawo-
dawczej senator Stanisław Gogacz i jego zastępca 
senator Zbigniew Cichoń spotkali się z członkami 
Narodowej Rady Prowincji RPA.

Budżet i finanse publiczne

W omawianym okresie Komisja Budżetu i Finansów 
Publicznych w czasie 59 posiedzeń ustosunkowała 
się do 39 ustaw (1. miejsce pod tym względem), m.in. 
ustawy budżetowej na rok 2016, po zapoznaniu się 
z opiniami pozostałych komisji. W 2016 r. prace komisji 
zdominowała zatem legislacja. 

8 III 2016 r. komisja budżetu razem z Komisją In-
frastruktury zorganizowała posiedzenie seminaryjne 

„Kasy oszczędnościowo-budowlane filarem Naro-
dowego Programu Budownictwa Mieszkaniowego”. 
Przewodniczący komisji budżetu senator Grzegorz 
Bierecki przypomniał, że starania o uruchomienie 
kas oszczędnościowo-budowlanych mają długą hi-
storię. Nie utworzono ich z powodu różnego rodza-
ju działań pozaustawowych. Według senatora kasy 
umożliwiłyby spłatę comiesięcznej raty, a to z punk-
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tu widzenia konsumenta wartość najważniejsza. Wi-
ceminister infrastruktury i budownictwa Kazimierz 
Smoliński zapowiedział, że w pracach nad Naro-
dowym Programem Mieszkaniowym, przygotowy-
wanym przez jego resort, polityka mieszkaniowa 
będzie zawierała rozwiązanie w postaci dostępnych 
cenowo mieszkań czynszowych. Poinformował, że 
ponad 83% mieszkań w Polsce to lokale własnościo-
we, a tylko ok. 10–12% – wynajmowane na zasadach 
najmu społecznego od gmin czy towarzystw budow-
nictwa społecznego. Jeśli chodzi o kasy oszczęd-
nościowo-budowlane, wiceminister infrastruktury 
zwrócił uwagę, że przyjęte rozwiązania powinny być 
skuteczne, a jednocześnie bezpieczne dla budżetu 
państwa, ponieważ szeroko adresowany system gro-
madzenia oszczędności na cele mieszkaniowe może 
się okazać kosztowny. 

Podczas posiedzenia dyrektor wykonawczy Eu-
ropejskiej Federacji Kas Oszczędnościowo-Budow-
lanych w Brukseli Andreas Zehnder omówił efek-
ty działania kas oszczędnościowo-budowlanych 
w różnych krajach, ze szczególnym uwzględnie-
niem państw Europy środkowej. Wiele państw, m.in. 
Niemcy, Chorwacja, Austria, Czechy, Węgry czy 
Rumunia, korzysta z tego systemu, i jest on czynni-
kiem stabilizacyjnym na rynku budowlanym w tych 
krajach. Działalność kas oszczędnościowo-budow-
lanych na Węgrzech przedstawił Ivan Ferencz, dy-
rektor Węgierskiej Kasy Oszczędnościowo-Budow-
lanej. Jego zdaniem kasy stanowią atrakcyjną ofertę 
na rynku mieszkaniowym na Węgrzech i cieszą się 
tam dużą popularnością. Przewodniczący Komitetu 
ds. Finansowania Nieruchomości Jacek Furga zwró-
cił uwagę, że funkcjonowanie kas oszczędnościowo-
-budowlanych pomoże budować stabilność finanso-
wą polskich rodzin. Pozwalają one oszczędzać na 
cele mieszkaniowe, a także wykorzystać te środki na 
inny cel, np. w razie ciężkiej choroby. Były minister 
finansów Mirosław Gronicki odniósł się do kwestii 
bezpieczeństwa i skuteczności działania kas w kon-
tekście prognozy skutków finansowych dla budżetu 
państwa, autorstwa Instytutu Badań nad Gospodar-
ką Rynkową. 

13 IV 2016 r. senatorowie z komisji budżetu wzię-
li udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Finan-

sów Publicznych, poświęconym sytuacji banków 
spółdzielczych w Polsce. Przewodniczący komisji 
budżetu senator Grzegorz Bierecki poinformował 
o otrzymanej przez komisję korespondencji, w któ-
rej przedstawiciele banków spółdzielczych wyraża-
ją zaniepokojenie przyszłą kondycję tych instytucji 
w związku z realizacją nowelizacji ustawy o funk-
cjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzesza-
niu się i bankach zrzeszających. Podczas dyskusji 
przedstawiciele banków spółdzielczych apelowali 
o  wprowadzanie przepisów adekwatnych do ska-
li, charakteru i specyfiki działalności tych banków. 
Postulowali zmianę obecnych regulacji, które unie-
możliwiają włączenie udziałów członkowskich do 
funduszy podstawowych banków spółdzielczych, 
co bezpośrednio wpływa na obniżenie ich wyni-
ków finansowych, a także pozostawienie bankom 
spółdzielczym swobody w podejmowaniu decyzji 
o zrzeszaniu się. Zastępca prezesa Komisji Nadzo-
ru Finansowego Wojciech Kwaśniak poinformował, 
że główne obciążenia formalnoprawne banków 
spółdzielczych wynikają z przyjętych dyrektyw Unii 
Europejskiej i mają zapewnić bezpieczeństwo tego 
sektora. Wiceminister finansów Piotr Nowak poin-
formował, że ministerstwo będzie popierało włącze-
nie udziałów członkowskich do kapitałów banków 
podczas prac nad rządowym projektem nowelizacji 
ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, sys-
temie gwarantowania depozytów oraz przymusowej 
restrukturyzacji, a pozostałe postulaty zostaną wni-
kliwie rozpatrzone.

Komisji budżetu oraz Komisji Spraw Zagranicz-
nych i Unii Europejskiej zaprezentowano roczne 
sprawozdania Europejskiego trybunału Obrachun-
kowego z wykonania budżetu Unii Europejskiej za 
2014 r. (28 I 2016 r.) i 2015 r. (30 XI 2016 r.). 

Na posiedzeniu 15 XI 2016 r. komisja zaopinio-
wała ponadto kandydatów na członka Rady Polityki 
Pieniężnej.

Przewodniczący komisji senator Grzegorz Bie-
recki 6 IV 2016 r. spotkał się z przedstawicielami 
Remote Gambling Association (RGA) – organizacji 
zrzeszającej światowych operatorów gier i zakładów 
on-line. Omówiono skutki obowiązującej w Polsce 
ustawy o grach hazardowych i propozycje zmian 
przepisów dotyczących zakładów wzajemnych on-
-line. Przedstawiciele stowarzyszenia RGA zwrócili 
uwagę na funkcjonowanie w Polsce „szarej strefy” 
związanej z działalnością hazardową, szczególnie 
w internecie. Podkreślili potrzebę dostosowania 
polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej, 
zmiany m.in. sposobu opodatkowania gier loso-
wych, rozszerzenia oferty produktów hazardowych 
w internecie i umożliwienia operatorom promowa-
nia swoich produktów. Senator Grzegorz Bierecki 
zapewnił, że uwagi i postulaty zgłoszone przez RGA 
będą rozpatrywane przez komisję budżetu podczas 
ewentualnych prac nad nowelizacją ustawy o grach 
hazardowych.
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Polityka gospodarcza

W 2016 r. Komisja Gospodarki Narodowej i In-
nowacyjności odbyła 54 posiedzenia i rozpatrzyła 
31 ustaw. 

Wspólnie z komisjami: Rodziny, Polityki Senioral-
nej i Społecznej, Spraw Zagranicznych i Unii Euro-
pejskiej 27 IV 2016 r. przygotowała projekt opinii 
o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu 
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmie-
niającej dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady dotyczącą delegowania pracowni-
ków w ramach świadczenia usług COM(2016)128. 
Opinię tę zaakceptował Senat na 16. posiedzeniu, 
29 IV 2016 r.

Na posiedzeniach 12 I  i 30 III 2016 r. komisja 
gospodarki rozpatrzyła, wskazane przez prezesa 
Najwyższej Izby Kontroli wnioski de lege ferenda, 
zawarte w wynikach kontroli „Zapewnienie bezpie-
czeństwa obywateli w związku z wytwarzaniem, 
transportem, przechowywaniem i stosowaniem ma-
teriałów wybuchowych przeznaczonych do użytku 
cywilnego”. Komisja postanowiła nie podejmować 
inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie, gdyż odpo-
wiednie resorty zadeklarowały wprowadzenie zmian 
postulowanych przez NIK.

Komisja przygotowała również opinie o petycjach, 
o co zwróciła się Komisja Praw Człowieka, Prawo-
rządności i Petycji, i zarekomendowała niepodej-
mowanie dalszych prac nad nimi. Dotyczyły one 
nowelizacji m.in. prawa geologicznego i górniczego, 
ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(28 IV 2016 r.; wspólnie z komisjami: Samorządu tery-
torialnego i Administracji Państwowej oraz środowi-
ska) oraz zmiany ustawy o czasie urzędowym na ob-
szarze Rzeczypospolitej Polskiej (15 VI 2016 r.). 

W ramach swojej działalności pozalegislacyjnej 
komisja zajmowała się m.in. kwestiami właściciel-
skimi. 28 I 2016 r. senatorowie zapoznali się z infor-
macją ministra Skarbu Państwa o polityce nadzoru 
właścicielskiego i planach przekształceń własnościo-
wych w 2016 r. oraz celami zarządzania aktywami 
będącymi w domenie Skarbu Państwa. Omówiono 
też formy i zakres wsparcia przedsiębiorców, a także 
kierunki inwestycji i kluczowe projekty Agencji Roz-
woju Przemysłu. 

Komisja debatowała też na temat zagrożeń i wy-
zwań stojących przed międzynarodową konkuren-
cyjnością polskiego przemysłu energochłonnego, 
a także wpływu polityki państwa na obniżenie kosz-
tów produkcji (9 III 2016 r.). Dyskutowano m.in. 
o wpływie, jaki na koszty produkcji wywierają m.in. 
polityka państwa, regulacje unijne, ceny nośników 
energii czy mechanizmy bilansowania krajowego 
systemu elektroenergetycznego.

Na wspólnym posiedzeniu z komisją spraw zagra-
nicznych, 5 IV 2016 r., zapoznano się z założeniami 
nowej strategii handlowej i inwestycyjnej Komisji 
Europejskiej „Handel z korzyścią dla wszystkich – 
w kierunku bardziej odpowiedzialnej polityki han-
dlowej i inwestycyjnej”. Strategia przewiduje zwięk-
szenie skuteczności handlu przy jednoczesnym 
promowaniu zrównoważonego rozwoju, praw 
człowieka, sprawiedliwego i etycznego handlu 
i walki z korupcją. Podczas posiedzenia omówio-
no też stan negocjacji transatlantyckiego partner-
stwa handlowo-inwestycyjnego UE i USA i możliwy 
wpływ tej umowy na poszczególne sektory polskiej 
gospodarki.

20 VII 2016 r. Komisje: Samorządu terytorialne-
go i Administracji Państwowej, Infrastruktury, Go-
spodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Rodzi-
ny, Polityki Senioralnej i Społecznej zapoznały się 
z „Raportem o rozwoju społeczno-gospodarczym, 
regionalnym oraz przestrzennym” w latach 2004–14, 
ze szczególnym uwzględnieniem okresu 2009–14. 
Zdaniem autorów raportu konieczna jest zmiana 
modelu polskiej gospodarki w celu uniknięcia pułap-
ki średniego dochodu, a także przyspieszenie wzro-
stu gospodarczego. Wskazano m.in. na potrzebę 
wspierania reindustrializacji i innowacyjności oraz 
proeksportowej orientacji gospodarki, rozwoju no-
woczesnej infrastruktury technicznej i wysokiej jako-
ści usług publicznych.

Perspektywom rozwoju spółdzielczości w Polsce 
i Unii Europejskiej komisja gospodarki poświęciła po-
siedzenie 27 IV 2016 r. Mówiono o historii, dorobku 
i potencjale rozwojowym spółdzielczości w Polsce, 
a także o nowych formach spółdzielczości socjalnej, 
bankowej i energetycznej. Zaprezentowano też stan 
i perspektywy ruchów spółdzielczych w Unii Euro-
pejskiej. Zwracano uwagę na prawne i ekonomiczne 
problemy w prowadzeniu działalności spółdzielczej. 

Konieczności i warunków rozwoju spółdzielczo-
ści w Polsce dotyczyło stanowisko komisji, przyjęte 
27 IV 2016 r. Przypomniano w nim, że w 2016 r. minie 
200. rocznica powstania w Polsce 1. organizacji o cha-
rakterze spółdzielczym, jaką było utworzone przez 
Stanisława Staszica Hrubieszowskie towarzystwo Rol-
nicze. Przyczyniło się ono do łagodzenia ówczesnych 
problemów społecznych. Jak stwierdzono, mimo 
ogromnego postępu współczesna cywilizacja wciąż 
przynosi wiele zagrożeń społecznych. Zdaniem komisji 
dla ich likwidacji potrzebna jest nie tylko prywatna, in-
dywidualna działalność gospodarcza, ale także wspól-
notowe formy aktywności ludzi, oparte na współpra-
cy i współdziałaniu, w tym sprawdzona historycznie 
spółdzielczość. Potencjał polskiej spółdzielczości, 
pomimo znacznej redukcji, jest wciąż znaczący. Spół-
dzielnie wytwarzają ok. 1,5% PKB, oferują znaczny za-
kres usług, zatrudniają 300 tys. pracowników. Przypo-



DZIAŁALNOśĆ KOMISJI

103

mniano również, że spółdzielnie stanowią odmienny 
od spółek kapitałowych model gospodarowania. Ich 
celem jest przysparzanie korzyści członkom, nie zaś 
maksymalizacja zysków. W opinii komisji gospodarki 
warunki do rozwoju spółdzielni są w Polsce znacząco 
gorsze niż w większości krajów UE i mniej korzystne 
od obowiązujących spółki prawa handlowego, głów-
nie z powodu niewłaściwych rozwiązań prawnych i fi-
nansowych. Zdaniem komisji należy usankcjonować 
prawnie spółdzielnie o charakterze wzajemnościo-
wym, ograniczające swoją działalność do członków 
spółdzielni i zrezygnować z ich podwójnego opodat-
kowania. Aktywność członków można zwiększyć, od-
chodząc od opodatkowania podatkiem dochodowym 
od osób prawnych przychodów z transakcji z członka-
mi. Potrzebny jest też wspólny, spółdzielczo-rządowy 
program promowania spółdzielczych form gospodaro-
wania, prezentowany w mediach i szkołach.

Z informacją ministra energii o sytuacji w górnic-
twie węgla kamiennego senatorowie zapoznali się 
7 VI 2016 r. O wynikach ekonomicznych i warun-
kach otoczenia rynkowego mówili zaś prezesi spó-
łek wydobywczych. Poinformowano, że w I kwartale 

2016 r. straty górnictwa węgla kamiennego w zakre-
sie sprzedaży węgla to 511 mln zł, a straty netto – 
289 mln zł. Wskazano, że głównym powodem trud-
nej sytuacji sektora węglowego jest rekordowo niski 
poziom cen węgla. Polski program naprawczy dla 
górnictwa jest analizowany przez Komisję Europej-
ską pod kątem jego zgodności z unijnymi zasadami 
udzielania pomocy publicznej. 

„Polityka surowcowa państwa: rozpoznanie no-
wych złóż i proces koncesyjny. Perspektywy inwesty-
cji w nowe złoża” to temat wspólnego posiedzenia 

komisji gospodarki i środowiska 26 X 2016 r. Wicemi-
nister środowiska Mariusz Orion Jędrysek przedstawił 
stan prac nad dokumentem „Polityka surowcowa pań-
stwa”. Planowana jest inwentaryzacja złóż i określenie 
tych kluczowych dla polskiej gospodarki, a także pro-
gnoza krajowego zapotrzebowania na poszczególne 
surowce. Działania obejmą obszary rozwoju gospo-
darowania wszystkimi grupami kopalin – ze źródeł 
krajowych i zagranicznych, a ponadto obszary recy-
klingu i odzysku surowców ze źródeł wtórnych. Sena-
torowie zapoznali się także z informacją Ministerstwa 
środowiska o projektowanych zmianach w prawie 
geologicznym i górniczym, które wynikają m.in. z ko-
nieczności dostosowania ustawy do przepisów unij-
nych, a dotyczą przede wszystkim poszukiwania, roz-
poznawania i wydobywania węglowodorów ze złóż. 

Posiedzenie 4 X 2016 r. komisja poświęciła moż-
liwościom produkcji i użytkowania samochodów 
elektrycznych w Polsce. Mówiono też o zagroże-
niach i wyzwaniach stojących przed polskim przemy-
słem energochłonnym w obliczu międzynarodowej 
konkurencji.

14 XII 2016 r. senatorowie z komisji gospodar-
ki i środowiska wysłuchali informacji ministrów 
środowiska i rozwoju na temat perspektyw rozwoju 
sektora leśno-drzewnego w Polsce.

Przewodniczący komisji senator Andrzej Stani-
sławek i senator Wiesław Dobkowski spotkali się 
30 V 2016 r. z deputowanymi Zgromadzenia Ludo-
wego Republiki Indonezji i przewodniczącym Rady 
ds. Gospodarczych Hendrawanem Supratikno. Roz-
mawiano na temat transformacji ustrojowej, organi-
zacji systemów politycznych i strategii planowania 
rozwoju gospodarczego. Parlamentarzyści zgodzili 
się co do potrzeby utworzenia senackiej grupy pol-
sko-indonezyjskiej.

Infrastruktura

Komisja Infrastruktury w 2016 r. spotkała się na 
61 posiedzeniach, rozpatrzyła 21 ustaw. 

Podczas posiedzenia 9 III 2016 r. komisja zdecydo-
wała o podjęciu inicjatywy ustawodawczej w spra-
wie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku ak-
cyzowym. Na 32. posiedzeniu, 13 XII 2016 r., Senat 

zdecydował o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy 
o zmianie ustawy o podatku akcyzowym i ustawy – 
Prawo o ruchu drogowym. 

Przeważającą część działalności Komisji Infra-
struktury w analizowanym okresie stanowiły jednak 
posiedzenia tematyczne, dotyczące działów gospo-
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darki przestrzennej. Najwięcej uwagi poświęcono 
kwestiom transportu kolejowego. Podczas posiedze-
nia 12 IV 2016 r. komisja zapoznała się z informacją 
na temat wykorzystania środków unijnych na rozwój 
infrastruktury kolejowej: z danymi dotyczącymi wy-
korzystania środków unijnych na projekty kolejowe 
w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura 
i środowisko” 2007–13 oraz programu operacyjnego 
„Infrastruktura i środowisko” 2014–20, planami i kie-
runkami działania PKP PLK SA w kontekście realiza-
cji projektów i inwestycji kolejowych finansowanych 
z udziałem środków unijnych. Szczególną uwagę 
poświęcono problemom związanym z budową linii 
kolejowej Podłęże – Piekiełko. Na tym posiedzeniu 
komisja przyjęła stanowisko w tej sprawie, w którym 
– w związku z zapowiadaną weryfikacją zapisów 
Krajowego Programu Kolejowego, a także możli-
wościami pozyskania innych źródeł finansowania 
inwestycji strategicznych – wniosła o pozyskanie do 
2026 r. środków na realizację inwestycji linii Podłęże 
– Piekiełko w wysokości 7,15 mld zł, w tym 400 mln zł 
w ciągu najbliższych 3 lat na przygotowanie prac 
projektowych i wykup gruntów z wykorzystaniem in-
strumentów finansowych, dostępnych m.in. w Planie 
Junckera (Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Stra-
tegicznych), Funduszu Kolejowym oraz dzięki aloka-
cji środków europejskich na lata 2014–20.

Komisja Infrastruktury zajmowała się wykorzy-
staniem funduszy unijnych na infrastrukturę kole-
jową także w czasie kilku następnych posiedzeń. 
Na pierwszym z nich, 7 VI 2016 r., przedstawiono 
jej informację na temat projektów kolejowych w la-
tach 2007–13 i 2014–20, sytuację firm realizujących 
przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury kolejo-
wej, a także plany i kierunki działania PKP PLK SA 
w kontekście realizacji projektów i inwestycji kole-
jowych finansowanych z udziałem środków unij-
nych. 22 VI 2016 r. Komisja Infrastruktury zapoznała 
się z informacją na temat realizacji przez tę spółkę 
projektów infrastruktury kolejowej współfinansowa-
nych z funduszy unijnych. Kolejne informacje na ten 
temat przedstawiono senatorom 2 VIII i 20 IX 2016 r. 
Zapoznano ich także ze zmianami, jakie nastąpiły 
w strukturach resortów odpowiedzialnych za rozwój 
infrastruktury kolejowej. Kolejny raz informacje o re-
alizacji przez PKP PLK SA projektów infrastruktury 
kolejowej współfinansowanych z funduszy unijnych 
komisja uzyskała na posiedzeniu 30 XI 2016 r.

Z informacjami na temat sytuacji w PKP CARGO 
SA, ze szczególnym uwzględnieniem tegorocznych 
wyników finansowych, Komisja Infrastruktury zapo-
znała się na posiedzeniach 22 VI i 6 XII 2016 r. Senato-
rów interesowały m.in. kwestie udziału PKP CARGO 
SA w rynku przewozów w Polsce, restrukturyzacji 
i poziomu zatrudnienia w spółce, a także sytuacji 
spółek zależnych. Z sytuacją w PKP Intercity SA, ze 
szczególnym uwzględnieniem wyników finansowych, 
19 VII 2016 r. zapoznali komisję członkowie zarządu 
tej spółki. 

Komisję interesowała także sytuacja pasażera 
w transporcie kolejowym, dlatego też 27 IV 2016 r. 
resort infrastruktury przedstawił jej swoje zamiary 
wprowadzania nowych rozwiązań ustawowych tego 
dotyczących, a spółka Przewozy Regionalne – sytu-
ację i plany związane z przewozami pasażerskimi. 
Zasadniczym problemem spółki są dyskryminujące 
umowy zawierane z władzami samorządowymi. 

Komisja zwróciła też swoją uwagę na ochro-
nę zabytków kolejowych, dlatego na posiedzeniu 
15 III 2016 r. zapoznała się z informacją na temat 
powstania Muzeum Kolejnictwa. Przedstawiono jej 
dotychczasowe działania, zmierzające do powsta-
nia instytucji kultury pod nazwą Stacja Muzeum, 
tworzonej na bazie zlikwidowanego Muzeum Ko-
lejnictwa w Warszawie, a także plany zagospo-
darowania zabytkowej parowozowni w Gnieźnie 
i projekt przekształcenia jej w Wielkopolski Park 
Historii Kolei. 

Na posiedzeniu 17 V 2016 r. komisja zapoznała się 
z informacją Najwyższej Izby Kontroli o wynikach 
kontroli wykonywania zadań przez transportowy 
Dozór techniczny. Zakres kontroli obejmował zada-
nia tDt odnośnie do dozoru nad bezpieczną eksplo-
atacją urządzeń technicznych i przewozu towarów 
niebezpiecznych w latach 2012–15. Zgodnie z dekla-
racją dyrektora transportowego Dozoru techniczne-
go podjęto już działania korygujące wskazane nie-
prawidłowości, niektóre zalecenia NIK będą jednak 
wymagały wprowadzenia bardziej długotrwałych 
programów naprawczych.
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Na posiedzeniu 4 X 2016 r. komisja rozpatrzyła 
wnioski de lege ferenda, zawarte w wynikach kontro-
li Najwyższej Izby Kontroli „Funkcjonowanie grupy 
kapitałowej PKP”. W związku z propozycją powoła-
nia w resorcie infrastruktury zespołu ds. nowelizacji 
ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywaty-
zacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje 
Państwowe”, która realizowałaby wnioski de lege fe-
renda NIK, komisja postanowiła nie wnosić o podję-
cie inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie. 

„Program budowy dróg krajowych” na lata 2014–
23 przedstawiono komisji 27 IV 2016 r. Realizacja 
całego programu wymaga działań resortu i GDD-
KiA w 2 kierunkach, po pierwsze, realnego obniżenia 
kosztów budowy dróg w Polsce, po drugie, zapew-
nienia większego finansowania dla programu, w tym 
jego dodatkowych źródeł. 

Podczas posiedzenia 20 IX 2016 r. komisja zapo-
znała się z informacją na temat wykorzystania mate-
riałów budowlanych przy budowie dróg i autostrad. 
Prezes KGHM Polska Miedź SA omówił wykorzysta-
nie żużlu szybowego i odpadów, powstałych pod-
czas flotacji rud miedzi, jako substytutów natural-
nych surowców mineralnych.

Na wspólnym posiedzeniu Komisji Infrastruktury, 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
oraz Komisji Samorządu terytorialnego i Administra-
cji Państwowej, 14 VI 2016 r., rozpatrzono dokument 
„Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dzia-
łania realizowane w tym zakresie w 2015 r.”. 

15 III 2016 Komisja Infrastruktury zapoznała się 
z informacją na temat projektu rozporządzenia mi-
nistra edukacji narodowej, zmieniającego rozporzą-
dzenie w sprawie podstawy programowej kształ-
cenia w zawodzie kierowcy mechanika. W trakcie 
dyskusji wyrażono zaniepokojenie brakiem zapisu 
o kształceniu zawodowym w zawodzie kierowcy 
mechanika w zakresie prawa jazdy kategorii C i C+E. 
Zwrócono również uwagę, że w branży transporto-
wej brakuje kandydatów do pracy w zawodzie kie-
rowcy mechanika, co wpływa na ograniczenie dzia-
łalności polskich firm transportowych albo wymaga 
zatrudniania kierowców z zagranicy.

Oprócz transportu kolejowego i drogowego 
w kręgu zainteresowań Komisji Infrastruktury znalazł 
się również transport lotniczy. Z sytuacją finanso-
wą i organizacyjną Przedsiębiorstwa Państwowego 
„Porty Lotnicze”, kierunkami działania Polskiej Agen-
cji Żeglugi Powietrznej na najbliższe lata, z danymi 
dotyczącymi sieci lotnisk lokalnych i lotnisk zarzą-
dzanych przez Aeroklub Polski członkowie komisji 
zapoznali się podczas posiedzenia 5 IV 2016 r. In-
formacja na temat sytuacji PLL LOt była natomiast 
tematem posiedzenia komisji 10 V 2016 r. Wynikało 
z niej, że rozwój LOt to zwiększenie floty samolotów 
i poszukiwanie inwestora, który nie będzie rościł so-
bie prawa do przejęcia spółki, ale umożliwi szeroką 
ekspansję. W związku ze zwiększającymi się wyma-
ganiami firmy do rozwiązania pozostaje także kwe-

stia zapewnienia przepustowości lotniska na Okęciu. 
Sytuacji PLL LOt komisja poświęciła też posiedzenie 
4 X 2016 r. Jak poinformowano, wyniki działalności 
operacyjnej są lepsze niż w latach ubiegłych. Spół-
ka widzi szanse rozwoju m.in. w ekspansji i urucho-
mieniu nowych połączeń, w powiększeniu floty 
większych samolotów i zapewnieniu większej prze-
pustowości lotnisk. Komisja Infrastruktury podczas 
tego samego posiedzenia uzyskała zapewnienie, że 
trwają prace nad przywróceniem bezpośrednich po-
łączeń lotniczych na trasie Kraków – Chicago.

transport morski, a konkretnie sytuacja por-
tów i stoczni to temat obrad Komisji Infrastruktury 
5 IV 2016 r. Z przedstawionej informacji wynika, że 
zgodnie z obecną polityką rządu przemysł stocznio-
wy ma się stać 1 z filarów polskiej gospodarki, dlate-
go został przygotowany projekt ustawy o aktywizacji 
przemysłu okrętowego i przemysłów komplemen-
tarnych. Proponowane rozwiązania mają spowodo-
wać m.in. rozwój przemysłu stoczniowego w Polsce 
i ośrodków badawczo-rozwojowych, opracowują-
cych innowacyjne typy statków. Powinno również 
zapewnić wzrost zatrudnienia oraz zagwarantować 
konkurencyjne zasady funkcjonowania polskiego 
przemysłu okrętowego i produkcji komplementarnej 
w warunkach ostrej i nierównej konkurencji na ryn-
kach międzynarodowych.

Z sytuacją Poczty Polskiej SA komisja zapozna-
ła się 18 X 2016 r. Przedstawione informacje doty-
czyły m.in. wyników finansowych spółki w okresie 
styczeń–sierpień 2016 r., projektów zrealizowanych 
i planowanych przez spółkę, a także inwestycji, które 
mają zapewnić jej rozwój w przyszłości.

Wiceminister cyfryzacji Witold Kołodziejski 
27 IV 2016 r. przedstawił senatorom informację 
na temat cyfryzacji kraju i stanu sieci telekomunika-
cyjnych. Zapowiedział stworzenie portalu obywa-
tel.gov.pl, który ułatwiłby kontakt obywateli z urzę-
dami państwowymi. Podkreślił, że w dokumencie 
strategicznym „Narodowy plan szerokopasmowy” 
jako nadrzędne cele wskazano rozwój sieci i infra-
struktury telekomunikacyjnej, a także pobudzenie 
popytu na usługi dostępowe o wysokich przepływ-
nościach.  
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Podczas posiedzenia 17 V 2016 r. wiceminister cy-
fryzacji Witold Kołodziejski zaprezentował komisji 
informację o  przestępstwach telekomunikacyjnych 
i krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Jak pod-
kreślił, ochrona interesów obywateli i polskiej racji 
stanu w cyberprzestrzeni jest jednym z najważniej-
szych priorytetów rządu. Zaznaczył, że obecnie bu-
dowany jest krajowy system cyberbezpieczeństwa, 
w który bezpośrednio zaangażowane są instytucje 
rządowe: Ministerstwo Obrony Narodowej, Agen-
cja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Minister-
stwo Cyfryzacji. Omawiając problematykę prze-
stępstw telekomunikacyjnych, wiceminister cyfryza-
cji szczególną uwagę zwrócił na nieprawidłowości 
przy zawieraniu umów. 

„Kasy oszczędnościowo-budowlane filarem Naro-
dowego Programu Budownictwa Mieszkaniowego” 
to temat wspólnego posiedzenia seminaryjnego Ko-
misji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji 
Infrastruktury (8 III 2016 r.). W opinii wiceministra in-
frastruktury i budownictwa Kazimierza Smolińskiego 
przyjęte rozwiązania, jeśli chodzi o kasy oszczędno-
ściowo-budowlane, powinny być skuteczne, a jedno-
cześnie bezpieczne dla budżetu państwa, ponieważ 
szeroko adresowany system gromadzenia oszczędno-
ści na cele mieszkaniowe może się okazać kosztow-
ny. Dyrektor wykonawczy Europejskiej Federacji Kas 
Oszczędnościowo-Budowlanych w Brukseli Andreas 
Zehnder omówił efekty działania kas oszczędnościo-
wo-budowlanych w różnych krajach, ze szczególnym 
uwzględnieniem państw Europy środkowej. 20-let-
nią działalność kas oszczędnościowo-budowlanych 
na Węgrzech przybliżył Ivan Ferencz, dyrektor Wę-

gierskiej Kasy Oszczędnościowo-Budowlanej. B. mi-
nister finansów Mirosław Gronicki odniósł się do 
kwestii bezpieczeństwa i skuteczności działania kas 
oszczędnościowo-budowlanych w kontekście pro-
gnozy skutków finansowych dla budżetu państwa, 
autorstwa Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. 

Społecznym agencjom najmu zostało poświę-
cone posiedzenie komisji 10 V 2016 r. Dyrektor 
Fundacji Habitat for Humanity Poland Małgorzata 
Salamon i Radosław Cyran z Uniwersytetu Ekono-
micznego w Katowicach określili grupy społeczne 
mogące zostać potencjalnymi odbiorcami społecz-
nych agencji najmu, miejsc w Polsce, w których 
będą one najbardziej potrzebne i skuteczne, a tak-
że wskazania optymalnej formuły wsparcia publicz-
nego dla nich. 

Komisja Infrastruktury wspólnie z komisjami: 
Samorządu terytorialnego i Administracji Pań-
stwowej, Gospodarki Narodowej i Innowacyjno-
ści oraz Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
20 VII 2016 r. zapoznała się z „Raportem o roz-
woju społeczno-gospodarczym, regionalnym oraz 
przestrzennym” w latach 2004–14, ze szczególnym 
uwzględnieniem okresu 2009–14. Do najważniej-
szych niekorzystnych zjawisk w otoczeniu Polski 
w analizowanym okresie zaliczono m.in. załamanie 
gospodarki światowej, zagrożenie strukturalną sta-
gnacją krajów wysoko rozwiniętych, zmiany para-
dygmatu rozwoju gospodarki światowej, konflikty 
zbrojne na Ukrainie i w innych krajach na obrze-
żach Unii Europejskiej, kryzys strefy euro, proble-
my gospodarcze krajów rozwijających się, zmiany 
w europejskiej polityce spójności, zmiany na ryn-
kach pracy i ruchy migracyjne. 

Petycje, prawa i wolności obywatelskie

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Pety-
cji w 2016 r., podobnie jak w latach ubiegłych praco-
wała niezwykle intensywnie, była 2. pod względem 
liczby odbytych posiedzeń komisją senacką. Zebrała 
się 103 razy, ustosunkowała się do 35 ustaw, w tym 
do ustawy budżetowej (9 II 2016 r.). Z jej inicjatywy 
Senat na 13. posiedzeniu, 17 III 2016 r., podjął uchwa-

łę w sprawie uwolnienia Nadii Sawczenko – deputo-
wanej do Rady Najwyższej Ukrainy oraz członkini 
Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Jedno z kluczowych zadań komisji praw czło-
wieka to rozpatrywanie petycji. Na posiedzeniu 
22 VI 2016 r. komisja przyjęła sprawozdanie roczne 
z petycji rozpatrzonych w 2015 r. 



DZIAŁALNOśĆ KOMISJI

107

W 2016 r. marszałek Senatu skierował do komi-
sji 69 petycji, w tym 63 zbiorowe i indywidualne 
i 6 wielokrotnych. Komisja poświęciła 23 posiedze-
nia na rozpatrzenie 64 petycji. Kontynuowała prace 
nad 5 petycjami z 2015 r. i rozpatrzyła 59 petycji 
z 2016 r., w tym 55 indywidualnych i zbiorowych 
oraz 4 wielokrotne. Prace nad 10 petycjami, w tym 
2 wielokrotnymi, skierowanymi do Senatu w końcu 
2016 r. będą prowadzone w 2017 r. 

Na podstawie 9 petycji komisja przygotowała 
8 projektów ustaw: 

 � o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (reali-
zacja postulatu zawartego w petycji P9-
02/15; projekt przygotowany przez komisję 
14 IV 2016 r.): ograniczenie zakresu solidarnej 
odpowiedzialności inwestora z wykonawcą 
za wynagrodzenie dla podwykonawcy do sy-
tuacji, gdy inwestor na piśmie wyrazi zgodę 
na zawarcie umowy między wykonawcą 
a podwykonawcą; projekt przyjęty na 22. po-
siedzeniu Senatu i wniesiony do Sejmu;

 � o zmianie ustawy o kosztach sądowych 
w sprawach cywilnych (realizacja postula-
tów zawartych w petycjach P9-01/16 i P9-
05/16; projekt przygotowany przez komisję 
14 VI 2016 r.): zwolnienie z kosztów sądo-
wych w wypadku skargi o wznowienie postę-
powania, gdy trybunał Konstytucyjny orzekł 
o niezgodności z konstytucją aktu norma-
tywnego, na podstawie którego wydano 
orzeczenie; projekt odrzucony na 22. posie-
dzeniu Senatu, zakończenie postępowania 
w tej sprawie;

 � o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opie-
kuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania 
cywilnego (realizacja postulatu zawartego 
w petycji P9-01/15; projekt przygotowany 
przez komisję 25 V 2016 r.): umożliwienie 
mężczyznom, którzy ukończyli 16 lat, wy-
stąpienia do sądu z wnioskiem o wyrażenie 
zgody na zawarcie związku małżeńskiego; 
projekt odrzucony na 26. posiedzeniu Sena-
tu, zakończenie postępowania w tej sprawie;

 � projekt ustawy o zmianie ustawy o nauczy-
cielskich świadczeniach kompensacyjnych 
(realizacja postulatu zawartego w petycji P9-
12/16; projekt przygotowany przez komisję 
25 V 2016 r.): przyznanie prawa do świadcze-
nia kompensacyjnego nauczycielom praktycz-
nej nauki zawodu zatrudnionym w placówkach 
kształcenia praktycznego; projekt skierowany 
do I czytania do komisji senackich;

 � o zmianie ustawy o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (re-
alizacja postulatu zawartego w petycji P9-
29/16; projekt przygotowany przez komisję 
27 IX 2016 r.): zmiana zasad wyliczania wyso-
kości emerytury zwykłej, przysługującej ko-
bietom, które urodziły się w 1953 r. i pobierały 

tzw. wcześniejszą emeryturę; projekt skiero-
wany do I czytania do komisji senackich;

 � o zmianie ustawy o rencie socjalnej (reali-
zacja postulatu zawartego w petycji P9-
33/16, projekt przygotowany przez komisję 
27 IX 2016 r.): umożliwienie uzyskiwania 
przez osoby pobierające rentę socjalną mie-
sięcznych przychodów do wysokości 130% 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
przy zachowaniu prawa do pomniejszonej 
renty; projekt skierowany do I czytania do ko-
misji senackich;

 � o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 
cywilnego oraz ustawy – Prawo o postę-
powaniu przed sądami administracyjnymi 
(realizacja postulatu zawartego w petycji 
P9-23/16, projekt przygotowany przez komi-
sję 27 IX 2016 r.): umożliwienie małoletnim 
udziału w posiedzeniach jawnych, zarówno 
podczas postępowania cywilnego, jak i są-
dowoadministracyjnego; projekt skierowany 
do I czytania do komisji senackich;

 � o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (re-
alizacja postulatu zawartego w petycji P9-
18/16, projekt przygotowany przez komisję 
30 XI 2016 r.): zwiększenie czasu nadawania 
programów z udogodnieniami dla niepeł-
nosprawnych do takiego wymiaru, aby od 
2022 r. co najmniej 50% kwartalnego czasu 
nadawania programu, z wyłączeniem reklam 
i telesprzedaży, posiadało takie udogodnie-
nia; projekt skierowany do I czytania do ko-
misji senackich.

Na wniosek komisji praw człowieka Senat na 
12. posiedzeniu wprowadził poprawkę, zgłoszoną 
w petycji wielokrotnej PW9-02/16 (doprecyzowanie 
procedury umieszczania dziecka w pieczy zastęp-
czej), do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzin-
ny i opiekuńczy. Po jej przyjęciu przez Sejm noweli-
zacja stała się obowiązującym prawem.

Podobnie jak w latach ubiegłych, zgodnie ze swo-
imi kompetencjami komisja praw człowieka roz-
patrywała informacje o działalności w roku 2015: 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego; Instytutu Pa-
mięci Narodowej – Komisji ścigania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 I 2014 r.–
31 XII 2015 r. (7 VI 2016 r.); Sądu Najwyższego 
(22 VI 2016 r.), Policji na temat działalności, okre-
ślonej w art. 19 ust. 1–21 ustawy o Policji, w tym in-
formacje i dane, o których mowa w art. 20 ust. 3 tej 
ustawy (28 VI 2016 r.); rzecznika praw obywatelskich 
wraz informacjami o stanie przestrzegania wolności 
i praw człowieka i obywatela (5 VII 2016 r.); Krajo-
wej Rady Sądownictwa (5 VII 2016 r.); prokuratora 
generalnego o łącznej liczbie osób, wobec których 
został skierowany wniosek o zarządzenie kontro-
li i utrwalania rozmów lub wniosek o zarządzenie 
kontroli operacyjnej (28 VI 2016 r.). Zapoznała się 
też ze „Sprawozdaniem z realizacji Krajowego Pro-
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gramu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 
lata 2014–2020” za 2015 r. (9 XI 2016 r.) i „Stanem 
bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania re-
alizowane w tym zakresie w 2015 r.” (14 VI 2016 r.; 
wspólnie z Komisją Samorządu terytorialnego i Ad-
ministracji Państwowej oraz Komisją Infrastruktury).

27 IX 2016 r. komisji został przedstawiony raport 
z wykonywania wyroków Europejskiego trybunału 
Praw Człowieka przez Polskę za 2015 r., z którego 
wynika m.in., że intensywne działania podejmowane 
w ostatnich latach na rzecz wykonania orzeczeń try-
bunału w polskich sprawach przynoszą pozytywne 
rezultaty. Nadal pozostaje jednak nierozwiązanych 
wiele problemów związanych zarówno ze zmianą 
prawa, jak i dostosowaniem praktyki jego stoso-
wania do standardów wynikających z konwencji 
i orzecznictwa trybunału. Wśród oczekujących na 
realizację największą grupę stanowią wyroki w spra-
wie przewlekłości postępowania, dotyczące m.in. 
różnych aspektów pozbawienia wolności, warunków 
bytowych i opieki zdrowotnej w placówkach peni-
tencjarnych, nadużycia siły przez policję, różnych 
aspektów naruszenia swobody wypowiedzi czy pra-
wa prywatnego. 

W ramach współpracy, polegającej na podej-
mowaniu przez Senat inicjatyw ustawodawczych 
w sprawach ważnych dla rzecznika praw obywatel-
skich z punktu widzenia praw człowieka i wolności 
obywatelskich, w 2016 r. komisja rozpatrzyła wska-
zane przez rzecznika problemy:

 � ograniczenia zakresu podmiotowego ustawy 
z 23 II 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń 
wydanych wobec osób represjonowanych za 
działalność na rzecz niepodległego bytu Pań-
stwa Polskiego (8 i 11 III 2016 r.): przygotowa-
nie projektu ustawy o zmianie ustawy o uzna-
niu za nieważne orzeczeń wydanych wobec 
osób represjonowanych za działalność na 
rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, 
projekt przyjęty na 19. posiedzeniu Senatu, 
9 VI 2016 r., i wniesiony do Sejmu; 

 � wyczerpywania się sum gwarancyjnych 
w wypadku obowiązkowych ubezpieczeń 
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy po-
jazdów mechanicznych (20 IX, 24 XI 2016 r.): 
przygotowanie projektu ustawy o zmianie 
ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyj-
nym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komu-
nikacyjnych;

 � prawidłowości wykonania nowelizacji usta-
wy o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych w zakresie wpro-
wadzenia przez właściwego ministra wymo-
gów w postaci przedstawienia odpisu aktu 
urodzenia z adnotacją, że dziecko urodzi-
ło się martwe, przy staraniach o otrzyma-
nie właściwych świadczeń z ubezpieczenia 
społecznego przez rodziców dzieci martwo 

urodzonych, których płci nie da się ustalić 
(20 i 27 IX 2016 r.): przygotowanie projektu 
nowelizacji ustawy, częściowo uwzględniają-
cego postulaty. 

W ramach współpracy Senatu z Najwyższą Izbą 
Kontroli w kwestii podejmowania inicjatyw legisla-
cyjnych, sygnalizowanych przez NIK we wnioskach 
pokontrolnych, 9 XI 2016 r. komisja praw człowie-
ka rozpatrzyła wskazane przez prezesa Najwyż-
szej Izby Kontroli wnioski de lege ferenda, zawarte 
w wynikach kontroli „Udzielanie przez organy ad-
ministracji ochrony cudzoziemcom przebywającym 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”, i zdecy-
dowała o niepodejmowaniu inicjatywy ustawodaw-
czej w tej sprawie.

Podczas posiedzenia wspólnego z Komisją Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej, 19 X 2016 r., zde-
cydowano o przyjęciu projektu opinii o niezgodno-
ści z zasadą pomocniczości projektu Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustano-
wienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa 
członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie 
wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej 
złożonego w jednym z państw członkowskich przez 
obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca 
COM(2016)270.

„Unijna reforma prawa ochrony danych osobo-
wych – wyzwania dla Polski” to temat wspólnego 
z Komisją Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 
seminaryjnego posiedzenia komisji praw człowieka 
(22 VI 2016 r.). Podczas obrad zastanawiano się, 
w jaki sposób Polska powinna wcielić w życie obo-
wiązujące przepisy unijne dotyczące ochrony da-
nych osobowych. Wiceminister cyfryzacji Witold 
Kołodziejski poinformował, że do końca 2016 r. po-
wstanie I projekt nowej ustawy o ochronie danych 
osobowych, autorstwa Ministerstwa Cyfryzacji. Re-
sort będzie chciał promować mechanizm ochrony 
prywatności już na etapach projektowania konkret-
nych rozwiązań i ustawień domyślnych urządzeń cy-
frowych, które obecnie są zbyt narażone na wyciek 
prywatnych danych. Według wiceministra spraw we-
wnętrznych tomasza Zdzikota dużym wyzwaniem 
będzie działanie systemu rejestrowania ruchu wizo-
wego i bezwizowego. 
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19 VII 2016 r. senatorowie z Komisji Praw Czło-
wieka, Praworządności i Petycji spotkali się z przed-
stawicielami Międzynarodowego Instytutu Ombud-
smana, przebywającymi w Polsce w ramach kontroli 
warunków pracy polskiego rzecznika i możliwości 
wykonywania przez niego powierzonych obowiąz-

ków. Podczas spotkania wymieniono opinie na te-
mat roli i możliwości efektywnego funkcjonowania 
instytucji rzecznika praw obywatelskich w Polsce. 

Komisja wyraziła ponadto opinię o kandydatach 
na członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodo-
wej (22 VI 2016 r.). 

Nauka i edukacja

W 2016 r. Komisja Nauki, Edukacji i Sportu odby-
ła 28 posiedzeń, rozpatrzyła 17 ustaw. Przygotowała 
też projekt uchwały z okazji 120. rocznicy urodzin 
Kazimierza Kuratowskiego – czołowego przedsta-
wiciela Warszawskiej Szkoły Matematycznej, którą 
Senat podjął na 14. posiedzeniu, 7 IV 2016 r.

Podczas kilku posiedzeń komisja nauki zapoznała 
się z informacjami resortów znajdujących się w krę-
gu jej zainteresowań na temat planowanych działań 
i zamierzeń:

 � Ministerstwa Edukacji Narodowej (27 I 2016 r.): 
informacja o nowelizacji ustawy o systemie 
oświaty, znoszącej obowiązek szkolny dla 
6-latków, obowiązek przedszkolny dla 5-lat-
ków, wprowadzającej zmiany w nadzorze 
pedagogicznym; zapowiedź nowelizacji Kar-
ty Nauczyciela, zakładającej m.in. likwidację 
od 1 IX 2016 r. tzw. godzin karcianych, zapew-
nienie środków na nagrody pieniężne dla na-
uczycieli – profesorów oświaty, rozszerzenie 
przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej 
i wymogu niekaralności;

 � Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
(5 IV 2016 r.): wzrost innowacyjności dzięki 
współpracy między nauką a biznesem, pod-
niesienie jakości kształcenia, odbiurokraty-
zowanie uczelni; zmiana funkcjonowania 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, in-
stytutów badawczych i Polskiej Komisji Akre-
dytacyjnej; 

 � Ministerstwa Sportu i turystyki (7 VI 2016 r.): 
przygotowanie reprezentacji Polski do udzia-
łu w igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro; 
prace legislacyjne zmierzające do wprowa-
dzenia zmian w rozporządzeniu dotyczącym 
stypendiów sportowych dla członków kadry 
narodowej oraz w ustawie o sporcie; wzmoc-

nienie współpracy z jednostkami samorządu 
terytorialnego i organizacjami pozarządowy-
mi, uruchomienie programów: „Klub”, „Sport 
wszystkich dzieci” i „Sport dla wszystkich”.

Zgodnie ze swoim zakresem działania komisja 
nauki zapoznała się również z informacją rzecznika 
praw dziecka Marka Michalaka o jego działalności 
w 2015 r. wraz z uwagami o stanie przestrzegania 
praw dziecka (7 VI 2016 r.).

tematem wspólnego posiedzenia Komisji Nauki, 
Edukacji i Sportu oraz Komisji Kultury i środków 
Przekazu, 7 VI 2016 r., była edukacja regionalna 
w szkołach. Informację na ten temat przedstawiły 
prof. Anna Mlekodaj z Podhalańskiej Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym targu i dy-
rektor Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym 
Dunajcu Anna Słodyczka. Mówiły one o stworzeniu 
systemu szkolnej edukacji regionalnej w ramach ak-
tualnej reformy edukacji oraz wprowadzeniu zajęć 
z edukacji regionalnej jako przedmiotu szkolnego.

Na posiedzeniu 14 XII 2016 r. komisja nauki 
spotkała się z wicepremierem, ministrem nauki 
i szkolnictwa wyższego Jarosławem Gowinem, 
który przedstawił informację na temat „Strategii 
na rzecz doskonałości naukowej, nowoczesnego 
szkolnictwa wyższego, partnerstwa z biznesem 
i społecznej odpowiedzialności nauki”. Strategia, 
przygotowana przez resort, opiera się na 3 filarach. 
Pierwszy to przygotowanie nowej konstytucji dla 
nauki i szkolnictwa wyższego, drugi – partnerstwo 
nauki z biznesem i gospodarką, trzeci zaś zakłada 
społeczną odpowiedzialność nauki i szkolnictwa 
wyższego. Strategia ma na celu rozwiązanie naj-
ważniejszych problemów środowiska naukowego 
przy jednoczesnym zachowaniu fundamentalnych 
wartości akademickich – wolności badań i wolno-
ści nauczania.

Kultura i media

W analizowanym okresie Komisja Kultury i Środ-
ków Przekazu zebrała się na 32 posiedzeniach, 
rozpatrzyła 7 ustaw. Przygotowała także projekty 
uchwał: w sprawie uczczenia pamięci Józefa Czap-
skiego (uchwała podjęta na 15. posiedzeniu Sena-
tu, 14 IV 2016 r.); z okazji 225. rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 maja (uchwała podjęta na 16. posie-
dzeniu Senatu, 29 IV 2016 r.); w sprawie ogłosze-

nia roku 2017 Rokiem Bolesława Leśmiana (projekt 
odrzucony na 29. posiedzeniu Senatu, 4 XI 2016 r.).

Podczas 2 posiedzeń komisja kultury zapoznała 
się z informacjami Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego na temat:

 � głównych zamierzeń i celów polityki kultural-
nej resortu (12 I 2016 r.): polityka historycz-
na, realizowana poprzez budowę instytucji, 



KRONIKA SENAtU RP – IX KADENCJA

110

wspieranie programów czy produkcję filmów 
dotyczących polskiej historii i tożsamości; 
stabilizacja sytuacji środowisk twórczych 
i instytucji kultury, podniesienie ich poziomu 
bytowego; zapowiedź uruchomienia nowego 
wieloletniego programu rządowego „Niepod-
legła 2018”; zwiększenie wysokości środków 
na ochronę zabytków;

 � sytuacji muzeów w Polsce (12 IV 2016 r.): 
wzrost liczby muzeów, ale wciąż nie do pozio-
mu porównywalnego z tym w innych krajach 
UE; plan działań muzeów, uwzględniający ich 
dorobek naukowy i aktywność edukacyjną; 
deklaracja chęci współpracy resortu ze środo-
wiskiem muzealnym. 

Z działalnością w 2015 r., planami na przyszłość 
i celami Instytutu Adama Mickiewicza zapoznał 
komisję 15 III 2016 r. jego dyrektor Paweł Potoro-
czyn. Instytut to polska agenda rządowa, instytucja 
kultury, utworzona 1 III 2000 r. Najważniejsza misja 
Instytutu Adama Mickiewicza to budowa i komuni-
kacja wymiaru kulturalnego marki POLSKA poprzez 
aktywny udział w międzynarodowej wymianie kultu-
ralnej. Prowadzony przez instytut portal Culture.pl to 
codziennie aktualizowany serwis, informujący o naj-
ciekawszych wydarzeniach związanych z polską kul-
turą na świecie. 

Ratowanie polskich dialektów jako dziedzictwa 
narodowego – w tym różnorodnych gwar śląskich 
w kontekście jubileuszowego 25. konkursu „Po na-
szymu, czyli po śląsku” to temat posiedzenia komisji 
kultury 5 IV 2016 r. Senatorom przedstawiono pre-
zentację na temat polskich gwar śląska. Wskazywa-
no na potrzebę ochrony i rozwoju polskich gwar, 
a także omówiono 7 postulatów, mających na celu 
ochronę i wzmocnienie gwar. 

O roli Narodowego Centrum Kultury w reali-
zacji polityki kulturalnej państwa dyskutowano 
10 V 2016 r. Narodowe Centrum Kultury jest pań-
stwową instytucją kultury, której statutowe zadania 
to edukacja kulturalna i zwiększanie zainteresowa-
nia kulturą i sztuką; rozwój i profesjonalizacja sek-
tora kultury; promocja polskiego dziedzictwa naro-
dowego jako elementu europejskiego dziedzictwa 
kulturowego oraz podtrzymywanie i upowszechnia-

nie tradycji narodowej i państwowej; inspirowanie 
i wspomaganie działających w sferze kultury i dzie-
dzictwa narodowego ruchów społecznych oraz 
organizacji pozarządowych; informacja kulturalna 
i prace badawcze w zakresie kultury i dziedzictwa 
narodowego. 

tematem wspólnego posiedzenia Komisji Kultu-
ry i środków Przekazu oraz Komisji Nauki, Eduka-
cji i Sportu, 7 VI 2016 r., była edukacja regionalna 
w szkołach. Informację na ten temat przedstawiły 
prof. Anna Mlekodaj z Podhalańskiej Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym targu i dy-
rektor Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym 
Dunajcu Anna Słodyczka. 

14 VI 2016 r. komisja zapoznała się z wieloletnim 
programem inwestycyjnym archiwów w Polsce, a tak-
że zagadnieniami dotyczącymi archiwów społecz-
nych, sposobów wsparcia, udostępniania i ochrony 
zbiorów. Naczelny dyrektor Archiwów Państwowych 
Wojciech Woźniak mówił m.in. o aktualnej sytuacji 
archiwów, ich bieżącej działalności, planach rozwoju, 
a także inwestycjach i sytuacji płacowej archiwistów. 
Komisja przyjęła także stanowisko w sprawie sytuacji 
archiwów. Jak napisano w dokumencie przyjętym 
19 VII 2016 r., działalność archiwów ma zasadnicze 
znaczenie dla zachowania kulturalnego dziedzictwa 
narodowego Polski. Przypomniano, że w naszym 
kraju historia obeszła się z dokumentami przeszło-
ści wyjątkowo bezwzględnie. Dlatego to, co ocalało, 
zasługuje na szczególną troskę. Ważnym elementem 
tej misji jest utrzymywanie sieci nowoczesnych archi-
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wów państwowych, przyjaznych, ułatwiających do-
stęp do swoich zbiorów za pomocą nowoczesnych 
narzędzi. Dlatego za konieczne uznano wzmocnie-
nie pozycji archiwów wśród instytucji zajmujących 
się gromadzeniem i przechowywaniem, a szczegól-
nie udostępnianiem dziedzictwa dokumentacyjnego 
Polski. W swoim stanowisku komisja z zadowoleniem 
przyjęła dotychczasowe inwestycje, m.in. w Gorzo-
wie Wlkp., Radomiu, Zielonej Górze, Gdańsku i Biel-
sku-Białej. Poparła też starania dotyczące budowy 
archiwum narodowego w Warszawie i wezwała do 
podjęcia kolejnych niezbędnych inwestycji w celu 
zabezpieczenia ponad 550 km akt znajdujących się 
w państwowych i samorządowych jednostkach orga-
nizacyjnych. Komisja opowiedziała się też za dalszym 
rozwojem i zintensyfikowaniem digitalizacji zasobów 
archiwalnych, której musi towarzyszyć rozbudowa 
systemów informacji o zasobach archiwalnych. Ar-
chiwa muszą być wyposażane w nowoczesny sprzęt, 
umożliwiający realizację tych zadań. Należy zatrudnić 
także kadrę, posiadającą potrzebne do tego kwalifi-
kacje. Za kluczową kwestię komisja uznała zapew-
nienie odpowiedniego poziomu płac w archiwach, 
co pozwoli przeciwdziałać odpływowi kompetent-
nych i doświadczonych pracowników. Zdaniem ko-
misji brak stabilnej, dobrze wynagradzanej kadry 
może spowodować, że część zgromadzonych przez 
stulecia archiwaliów, pozbawiona należytej opieki 
merytoryczno-konserwatorskiej, zostanie utracona, 
a stawiane przed archiwami zadania nie będą mogły 
zostać wykonane. Dlatego potrzebne są działania 
zmierzające do zwiększenia wynagrodzeń archiwi-
stów. W przyjętym stanowisku doceniono również 
ogromną rolę kulturotwórczą archiwów społecznych. 
Dlatego, zdaniem komisji, niezbędne jest wsparcie 
merytoryczne i finansowe. Dopiero odpowiednie 
do potrzeb i systematyczne wsparcie przez państwo 
archiwów państwowych, archiwów społecznych i in-
nych instytucji zajmujących się gromadzeniem i prze-
chowywaniem dokumentów archiwalnych sprawi, że 
będą one właściwie zabezpieczone, chronione, a co 
najważniejsze – udostępniane.

Z funkcjonowaniem i planami działania Instytutu 
Książki Komisja Kultury i środków Przekazu zapoznała 
się 20 IX 2016 r. Dyrektor instytutu Dariusz Jaworski 

i dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa w Mi-
nisterstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego mó-
wili m.in. o roli instytutu, prowadzonych programach 
i projektach, a także o strategicznych celach i pla-
nach na najbliższe lata. W trakcie dyskusji największe 
kontrowersje wywołał program translatorski Instytu-
tu Książki, w ramach którego dofinansowywane są 
przekłady polskiej literatury na inne języki i ich pu-
blikacja za granicą, a opóźnienie w jego realizacji 
w 2016 r. jest kilkumiesięczne. 

26 X 2016 r. Komisja Kultury i środków Przekazu 
zapoznała się z informacją wicepremiera, ministra 
kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskie-
go na temat przekształcenia 2 gdańskich placówek 
muzealnych – Muzeum II Wojny światowej oraz Mu-
zeum Westerplatte i Wojny 1939. Minister Piotr Gliń-
ski podjął decyzję o połączeniu tych placówek. Za-
rządzenie w tej sprawie z września 2016 r. zaskarżył 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w War-
szawie rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. 
Na posiedzeniu komisji minister omówił przyczyny, 
procedurę i aspekty finansowe połączenia Muzeum 
II Wojny światowej oraz Muzeum Westerplatte 
i Wojny 1939. Negatywnie ocenił działania rzeczni-
ka praw obywatelskich w kwestii zaskarżenia decyzji 
o połączeniu tych placówek.

Podczas posiedzenia 12 XII 2016 r. wiceminister 
kultury Jarosław Sellin przedstawił komisji informa-
cję na temat połączenia Narodowego Instytutu Au-
diowizualnego i Filmoteki Narodowej. Połączenie 
obu instytucji ma zapewnić większą efektywność 

działań na rzecz zabezpieczania i udostępnienia na-
rodowego dziedzictwa audiowizualnego, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem zbiorów Filmoteki Narodo-
wej oraz potencjału wiedzy i techniki Narodowego 
Instytutu Audiowizualnego. Powstanie Filmoteka 
Narodowa – Instytut Audiowizualny. W resorcie 
kultury uznano, że dla dziedzictwa kulturowego 
lepsze efekty da synergia działań tych 2 instytucji. 
Jak poinformował dyrektor Narodowego Instytutu 
Audiowizualnego Michał Merczyński, instytut przy-
gotował opinię, w której stwierdzono, że takie połą-
czenie nie jest konieczne, gdyż zakres działań NInA 
dotyczy kultury audiowizualnej w ogóle i jest trochę 
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szerszym zagadnieniem, które powinno budować 
pewną świadomość u odbiorców kultury, czym jest 
cyfryzacja, digitalizacja. Zwrot w stronę kultury fil-
mowej zaś może być kosztem innych aspektów, do 
których powołana jest NInA. Dyrektor Filmoteki Na-
rodowej Anna Sienkiewicz-Rogowska przyznała, że 
jej instytucja boryka się z kłopotami, dotyczącymi 
przede wszystkim zbiorów archiwalnych, ale NInA 
nie dysponuje powierzchniami magazynowymi, 
do których zasoby budynków niebędących własno-
ścią filmoteki by można przenieść. Podczas dyskusji 
senatorowie wyrażali wątpliwości co do koncepcji 
połączenia, m.in. związane z kontynuacją zadań 
obu instytucji czy trybem powołania dyrektora no-
wego podmiotu. Proces łączenia obu instytucji ma 
się zakończyć 1 III 2017 r.

Na wniosek Komisji Praw Człowieka, Praworząd-
ności i Petycji na posiedzeniu 4 X 2016 r. komisja 
kultury rozpatrzyła petycję w sprawie podjęcia ini-
cjatywy ustawodawczej, dotyczącej zmiany ustawy 
z 31 I 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz o pieczęciach. Po zapoznaniu 
się z opiniami Komisji Heraldycznej przy Minister-
stwie Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwa Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego 29 XI 2016 r. komisja 
postanowiła rekomendować komisji praw człowieka 
podjęcie inicjatywy ustawodawczej, realizującej po-
stulat petycyjny.

Zgodnie ze swoim zakresem działania komisja 
kultury zapoznała się ze sprawozdaniem Krajowej 
Rady Radiofonii i telewizji z działalności w 2015 r. 
i informacją o podstawowych problemach radiofo-
nii i telewizji w 2015 r. (5 VII 2016 r.) i wniosła o jego 
odrzucenie. Dokument dotyczył m.in. ważnych za-
gadnień dla polskiego rynku mediów audiowizu-
alnych, a także sposobu wykonywania zadań rady 
w tym okresie w zakresie postępowań koncesyj-
nych, sprawowania kontroli działalności nadawców, 
podziału opłat abonamentowych, organizowania 
i inicjowania współpracy międzynarodowej, a tak-
że wydawania rozporządzeń jako wykonawczych 
aktów prawnych.

Ponieważ stanowisko komisji poparł Senat, 
a wcześniej sprawozdanie odrzucił też Sejm, kaden-
cja 5 członków KRRit wygasła 3 VIII 2016 r. Dlatego 
na posiedzeniu 19 VII 2016 r. komisja rozpatrzyła 
kandydatury na członka Krajowej Rady Radiofonii 
i telewizji powoływanego przez Senat i w wyniku 
głosowania poparła kandydaturę teresy Bochwic.

Z inicjatywy przewodniczącego i wiceprzewod-
niczącego komisji kultury – senatorów Jerzego Fe-
dorowicza i Jana Marii Jackowskiego 11 V 2016 r. 
w Senacie została otwarta wystawa „Europa w ro-
dzinie. Ziemiaństwo polskie w XX wieku”. Ekspozy-
cję przygotowały biura edukacji publicznej Instytutu 
Pamięci Narodowej w Poznaniu i Warszawie, Polskie 
towarzystwo Ziemiańskie oraz Zamek Królewski 
w Warszawie. Jak podkreśliła otwierająca wystawę 
wicemarszałek Maria Koc, z 19 tys. dworów i pała-

ców istniejących w 1939 r. do dziś zachowało się ok. 
3 tys., a tylko 200 przywrócono dawną świetność. 
Nieliczne powróciły do dawnych właścicieli. „Zie-
mianie byli elitą naszego kraju, dbali nie tylko o jego 
rozwój gospodarczy, ale byli także depozytariusza-
mi pamięci o I Rzeczypospolitej. (…) Kierowali się 
etosem pracy i służby ojczyźnie” – mówiła wicemar-
szałek. Przypomniała też senatorów z ziemiańskich 
rodzin, którzy zginęli w czasie II wojny światowej.

Na wystawie pokazano m.in. mapę z liczbą ma-
jątków ziemskich w powiatach w II RP oraz spis tych 
majątków i ich właścicieli z 1930 r., a na multime-
dialnym ekranie – fotografie zniszczonych dworów 
i pałaców. Można było na niej również zapoznać 
się z informacjami o wybranych przedstawicielach 
rodów: Lanckorońskich, Czapskich, Jenta-Połczyń-
skich, Jackowskich, Lutosławskich, Radziwiłłów, Kle-
niewskich, Pileckich, Raczyńskich i Fudakowskich. 
Plansze ukazywały ziemiańskie siedziby i ich rolę 
jako centrum lokalnego życia gospodarczego i kultu-
ralnego, łącznika między wsią a miastem, a także wy-
znawany przez ziemian system wartości, wychowa-
nia czy styl życia. Przedstawiono różnice regionalne 
w gospodarowaniu w majątkach. Jedną z plansz po-
święcono reformie rolnej z 1944 r. i jej konsekwen-
cjom – konfiskacie majątków i rozproszeniu ziemian 
po całym świecie.

21 XI 2016 r. w Sali Kolumnowej Sejmu ogło-
szono wyniki konkursu „Obrazki z Sienkiewicza, 
zorganizowanego przez Parlamentarny Zespół ds. 
Dzieci wspólnie z Komisją Kultury i środków Prze-
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kazu z okazji Roku Henryka Sienkiewicza. Zastęp-
ca przewodniczącego komisji senator Jan Maria 
Jackowski przypomniał, jak wyjątkową postacią 

był Henryk Sienkiewicz. Komentując bardzo liczny 
udział w konkursie, senator stwierdził, że zaprzecza 
to opinii o tym, iż współczesna młodzież nie czyta.

Polityka społeczna

W 2016 r. Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej zebrała się na 51 posiedzeniach, pra-
cowała nad 28 ustawami, wśród których znalazły 
się niezwykle ważne ze względów społecznych: 
ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzie-
ci (12 II 2016 r.), nowelizacja kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego czy ustawa przewidująca obniżenie 
od 1 X 2017 r. wieku emerytalnego. 

Komisja rodziny postanowiła o przygotowaniu, z ini-
cjatywy senatora Mieczysława Augustyna, projektu 
ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. 
Określa on zasady postępowania z żywnością, obo-
wiązki sprzedawców w kwestii przeciwdziałania jej 
marnowaniu i wynikającym z tego negatywnym skut-
kom społecznym, środowiskowym i gospodarczym.

W omawianym okresie senatorowie rozpatrzyli 
wskazane przez prezesa Najwyższej Izby Kontroli 
wnioski de lega ferenda, zawarte w wynikach 2 kon-
troli: „Funkcjonowanie koordynatorów rodzinnej 
pieczy zastępczej w województwie podlaskim” 
oraz „Funkcjonowanie asystentów rodziny w świe-
tle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej” (13 I 2016 r.). W związku z informacją 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, że 
resort uwzględni te wnioski w pracach nad stosowny-
mi aktami ustawodawczymi, podjęto decyzję o nie-
podejmowaniu prac ustawodawczych. Komisja zobo-
wiązała natomiast resorty pracy i sprawiedliwości do 
przedstawienia dodatkowych informacji o sprawach 
związanych z przedmiotem wniosków NIK.

Komisja, zgodnie z określonymi w Regulaminie Se-
natu zasadami rozpatrywania petycji, przygotowała 
dla Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Pety-
cji 3 opinie w sprawie postulatów petycyjnych. Nega-
tywnie oceniła propozycję zmiany przepisów kodek-
su rodzinnego i opiekuńczego (15 III i 12 IV 2016 r.). 
Na posiedzeniu 12 XII 2016 r. komisja zarekomen-
dowała natomiast podjęcie prac nad 2 inicjatywami 
ustawodawczymi, dotyczącymi ustawy o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń i ustawy – 
Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks 
postępowania cywilnego. 

Na wspólnym posiedzeniu z komisjami spraw za-
granicznych i gospodarki narodowej, 27 IV 2016 r., 
zaakceptowano projekt opinii o niezgodności z za-
sadą pomocniczości projektu Dyrektywy Parlamen-
tu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 
96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady doty-
czącą delegowania pracowników w ramach świad-
czenia usług COM(2016)128. Opinię tę przyjęła 
następnie Izba.

Jak co roku, komisja rodziny zapoznała się z „In-
formacją o działalności Rzecznika Praw Dziecka za 
rok 2015 wraz z uwagami o stanie przestrzegania 
praw dziecka” (17 V 2016 r.). 2 VI 2016 r. komisja 
rodziny po raz pierwszy zapoznała się ze sprawoz-
daniem z działalności powołanej w 2015 r. Rady Dia-
logu Społecznego, która zastąpiła Komisję trójstron-
ną. Dokument obejmował okres od 22 X 2015 r. do 
31 III 2016 r. Działania i prace rady pozytywnie oce-
nił wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej 
Stanisław Szwed. W trakcie dyskusji zwracano m.in. 
uwagę na potrzebę konsultowania projektów ustaw 
na wczesnym etapie ich przygotowania. Jak podkre-
ślano, to sposób na usprawnienie procesu legislacyj-
nego i podniesienie jakości stanowionego prawa.

20 VII 2016 r., wspólnie z komisjami samorządu 
terytorialnego i gospodarki narodowej, zapoznano 
się z rządowym „Raportem o rozwoju społeczno-
-gospodarczym, regionalnym oraz przestrzennym”. 
W dokumencie przedstawiono tematykę rozwoju 
kraju w latach 2004–14, ze szczególnym uwzględ-
nieniem okresu 2009–14. Kolejne dokumenty rzą-
dowe, z którymi w 2016 r. zapoznała się komisja 
rodziny, to: „Informacja Rady Ministrów o realiza-
cji w roku 2015 ustawy z 9 VI 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej” oraz „Infor-
macja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych 
działających na podstawie ustawy z 27 IV 2006 r. 
o spółdzielniach socjalnych za okres 2014–15” 
(20 IX 2016 r.). 25 XI 2016 r. komisja rodziny zapo-
znała się ze „Sprawozdaniem z realizacji Krajowego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
na lata 2014–2020 za okres od 1 I do 31 XII 2015 r.”. 

Problematyka zdrowotna

Komisja Zdrowia w 2016 r. spotkała się na 
28 posiedzeniach, ustosunkowała się do 15 ustaw. 

Reagowała na bieżące problemy w ochronie zdro-
wia. 13 I 2016 r. zapoznała się z informacją na temat 
sytuacji ekonomicznej aptek i dostępu pacjentów do 
leków refundowanych, którą – w imieniu samorzą-

du aptekarskiego – omówił prezes Naczelnej Izby 
Aptekarskiej Grzegorz Kucharewicz. Jak podkreślił, 
jednym z  problemów do pilnego rozwiązania ze 
względu na bezpieczeństwo zdrowotne Polaków 
jest zagwarantowanie wszystkim aptekom i korzysta-
jącym z nich pacjentom stałego i równego dostępu 
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do reglamentowanych leków refundowanych. Pre-
zes zwrócił się do przedstawicieli rządu o podjęcie 
działań zmierzających do uchwalenia ustawy, która 
wprowadzi kompleksowe zasady wykonywania za-
wodu farmaceuty i funkcjonowania izb aptekarskich. 
Wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda zapewnił, 
że rząd rozumie wagę problemu i jest otwarty na 
współpracę z samorządem aptekarskim w celu wy-
pracowania wspólnego stanowiska w tej sprawie.

Komisja interesowała się też problematyką onko-
logiczną, szczególnie funkcjonowaniem tzw. pakie-
tu onkologicznego. 27 I 2016 r. informację na temat 
profilaktyki, diagnostyki i standardów leczenia cho-
rób nowotworowych w Polsce przedstawił wicemini-
ster zdrowia Piotr Warczyński. Jak mówił, w ramach 
Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowo-
tworowych prowadzone są badania profilaktyczne, 
promocja, a także edukacja onkologiczna i wsparcie 
procesu leczenia nowotworów. Zapowiedział, że re-
sort planuje włączenie świadczeń z zakresu opieki 
paliatywnej i hospicyjnej oraz leczenia bólu do bez-
limitowego rozliczania, a także wprowadzenie kolej-
nych zmian w tzw. pakiecie onkologicznym. Przy-
pomniał, że w ostatnim czasie uelastyczniono m.in. 
skład konsyliów lekarskich, a także zmieniono wzór 
karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. Obec-
nie resort planuje m.in. uproszczenie tej karty i zmia-
nę wskaźników wykrywalności nowotworów w pod-
stawowej opiece zdrowotnej. Zmiany w pakiecie 
onkologicznym będą przeprowadzane również na 
poziomie ustawowym. Wiceminister zdrowia podsu-
mował także realizację narodowego programu zwal-
czania chorób nowotworowych w latach 2006–15. 

7 VI 2016 r. komisja zapoznała się z informacją na 
temat profilaktyki, wczesnego wykrywania i standar-
dów leczenia nowotworów płuc, którą przedstawiła 
wiceminister zdrowia Katarzyna Głowala. Przypo-
mniała, że od 2016 r. w ramach narodowego progra-
mu zwalczania chorób nowotworowych będą pro-
wadzone badania wykrywania raka płuc. Ze względu 
na opóźnienia, wynikające m.in. z konieczności prze-
prowadzenia licznych konsultacji, program w pełni 
będzie realizowany w 2017 r. Jeśli chodzi o leczenie 
i profilaktykę raka płuc, za priorytety uznano zwięk-
szenie dostępności do metod wczesnego wykrywania 

i leczenia nowotworów, w tym badań przesiewowych 
z użyciem tomografii komputerowej, przeprowadza-
nych zwłaszcza w tych regionach, gdzie wykrywal-
ność raka płuc była dotychczas najniższa. Obejmą 
osoby między 50. a 70. rokiem życia, palące przez 
minimum 10 lat 2 paczki dziennie, a także narażone 
na działanie innych czynników sprzyjających rakowi 
płuc. Na wyposażenie oddziałów torakochirurgii 
w sprzęt do leczenia raka płuc w latach 2016–17 zo-
stanie przeznaczone 16 mln zł. Podczas posiedzenia 
podkreślano, że w Polsce rośnie wykrywalność raka 
płuc, a wyniki leczenia jego wczesnych stadiów są 
coraz lepsze. Niestety, wczesne wykrycie raka jest 
wciąż rzadsze niż w innych krajach europejskich. 
W niektórych powiatach niemal wszystkie przypadki 
raka rozpoznawane są w stadium nieoperacyjnym. 
Senator tomasz Grodzki podkreślił znaczenie stwo-
rzonego z inicjatywy prof. tadeusza Orłowskiego 
Narodowego Rejestru Raka Płuc, który obejmuje 
wszystkich operowanych pacjentów. Jego funkcjo-
nowanie pozwoli na poprawę wyników leczenia na 
podstawie oceny czasu przeżycia, czasu wolnego 
od wznowy i przerzutów w korelacji z danymi epide-
miologicznymi, klinicznymi, radiologicznymi i histo-
patologicznymi.

16 II 2016 r. senatorowie zapoznali się z informa-
cją na temat terapii nieswoistych zapaleń jelit u doro-
słych i dzieci. Wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda 
przedstawił refundowane leki stosowane w leczeniu 
chorób Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącego za-
palenia jelita grubego, a także omówił stan opinio-
wania programów leczenia biologicznego tych cho-
rób przez Agencję Oceny technologii Medycznych 
i taryfikacji. 

tematem posiedzenia komisji 12 IV 2016 r. były też 
terapia genowa mózgu oraz miejsce i rola Polski w naj-
nowocześniejszych strategiach terapeutycznych. 
Informację na ten temat przedstawili prof. Mirosław 
Ząbek i dr Karolina Karaś z Centrum Neurochirurgii 
w Warszawie. W swoich wystąpieniach akcentowali 
miejsce i znaczenie polskiej neurochirurgii w najno-
wocześniejszych strategiach terapeutycznych, szcze-
gólnie w leczeniu choroby Parkinsona. Kolejne po-
siedzenie, 27 IV 2016 r., komisja poświęciła właśnie 
tej chorobie – diagnostyce i standardom jej leczenia. 
Obecnie istnieją jedynie 3 rodzaje terapii zapewnia-
jące pacjentom w zaawansowanym stadium choroby 
Parkinsona zachowanie sprawności. W Polsce refun-
dowana jest tylko głęboka stymulacja mózgu. Nie 
może być jednak stosowana u każdego pacjenta ze 
względu na liczne przeciwskazania. Chorzy, u których 
takiej terapii nie można stosować, nie mają szansy na 
normalne życie i są skazani na inwalidztwo. Dlatego 
potrzebne jest wdrożenie programów lekowych dla 
2 terapii infuzyjnych, skierowanych do wyselekcjono-
wanych grup pacjentów, co zapewni chorym zacho-
wanie sprawności i godności w chorobie Parkinsona.

Na posiedzeniu 17 V 2016 r. komisji przedstawio-
no informację na temat profilaktyki i standardów 
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leczenia otyłości. Podkreślono, że w Polsce brak 
kompleksowej opieki nad osobami chorującymi 
na otyłość. Dotyczy to przede wszystkim małych 
ośrodków, w których ta opieka opiera się głównie na 
poradniach różnych specjalności, zajmujących się le-
czeniem powikłań otyłości, a nie profilaktyką.

Komisja zajęła się także tematem opieki nad no-
worodkiem w Polsce (5 VII 2016 r.). Konsultant 
krajowy ds. neonatologii prof. Ewa Helwich, prof. 
Maria Borszewska-Kornacka z Warszawskiego Uni-
wersytetu Medycznego i prof. Janusz Gadzinowski 
z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w swoich 
wystąpieniach zwrócili uwagę na mapę potrzeb 
polskiej neonatologii, m.in. na problemy sprzętowe 
i kadrowe wysokospecjalistycznych oddziałów neo-
natologicznych. Postulowano także potrzebę utwo-
rzenia ogólnopolskiego rejestru, zawierającego dane 
epidemiologiczne na temat zachorowalności i umie-
ralności noworodków w naszym kraju. Wskazywa-
no również na znaczenie kompleksowej opieki nad 
dziećmi urodzonymi przedwcześnie po ich wypisa-
niu ze szpitala. 

Komisja Zdrowia wspólnie z marszałkiem Stani-
sławem Karczewskim i Polskim towarzystwem Kar-
diologicznym 12 X 2016 r. zorganizowali konferencję 
poświęconą zagrożeniu chorobami układu krążenia 
w perspektywie najbliższych 30 lat. W ocenie mar-
szałka Senatu podjęcie tego tematu pozwoli polity-
kom i decydentom widzieć dalej i ostrzej, rozumieć, 
jak ich obecne decyzje mogą wpływać na to, co się 
stanie w przyszłości. Zapowiedział akcję społeczną, 
promującą zdrowy styl życia i aktywność fizyczną. 

Podczas konferencji odbyły się 3 sesje. Podjęto 
m.in. próbę odpowiedzi na pytanie: czy unikniemy 
najważniejszych zagrożeń zdrowotnych polskiej po-
pulacji?. W tym kontekście mówiono o tendencjach 
czasowych umieralności z powodu chorób układu 
krążenia w latach 1970–2016; o stylu życia polskich 
nastolatków po wstąpieniu do UE – ich aktywności 
fizycznej i diecie, używaniu substancji psychoak-
tywnych, takich jak papierosy, alkohol i narkotyki; 
o czynnikach ryzyka u dzieci i młodzieży w Polsce 
– hipercholesterolemii, nadciśnieniu tętniczym i oty-
łości; o prognozie umieralności z powodu chorób 
układu krążenia w latach 2016–50. 

Podkreślano, że najważniejsza jest edukacja na te-
mat profilaktyki chorób układu krążenia. Polska, jak 
alarmuje Polskie towarzystwo Kardiologiczne, zaj-
muje 1. miejsce w Europie pod względem najszyb-
szego przyrostu liczby dzieci z nadwagą i otyłością, 
dyslipidemią, cukrzycą i nadciśnieniem tętniczym. 

Z kolei wspólnie z Komisją Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi 29 XI 2016 r. komisja zorganizowała konferencję 
„Czy konsolidacja służb nadzorujących żywność jest 
konieczna?”, podczas której przedstawiono projekty 
ustaw dotyczących powołania nowej zintegrowanej 
inspekcji nadzorującej bezpieczeństwo żywności 
i dyskutowano nad nimi. Przygotowywana przez re-
sort rolnictwa reforma, zmierzająca do integracji sys-

temu kontroli bezpieczeństwa i jakości żywności na 
wszystkich etapach produkcji, a także do konsolidacji 
wszystkich służb nadzorujących bezpieczeństwo 
żywności, budzi liczne kontrowersje. 

Główny inspektor sanitarny Marek Posobkie-
wicz przedstawił szereg wątpliwości co do tego, 
że nowy system bezpieczeństwa żywności i ży-
wienia usprawni kontrolę. Jak mówił, z punktu 
widzenia zdrowia konsumentów istotne jest, by 
minister zdrowia odpowiadał za koordynację 
bezpieczeństwa żywności. Zadania te zostały na 
niego nałożone celowo, ponieważ podstawowym 
priorytetem bezpieczeństwa żywności jest zdro-
wie konsumentów, a nie wspólna polityka rolna 
czy interesy przedsiębiorców i rolników. W opinii 
ministra zdrowia proponowane przez resort rol-
nictwa projekty ustaw budzą duże wątpliwości. 

Z inicjatywy przewodniczącego Komisji Zdrowia 
senatora Waldemara Kraski 6 IV 2016 r. w Senacie 
zaprezentowano wystawę „Leopold Skulski – far-

maceuta i mąż stanu”, przygotowaną przez Główną 
Bibliotekę Lekarską im. Stanisława Konopki w War-
szawie. W otwarciu wystawy wzięła udział rodzina 
Leopolda Skulskiego. W jej imieniu rodzinną historię 
przybliżyła Marzena Skulska-Lundgren, jego stry-
jeczna wnuczka. 

Komisja Zdrowia wspólnie z Komisją środowi-
ska 26–28 IX 2016 r. odbyła wizytę studyjną w wo-
jewództwie podkarpackim, której tematem był 
„Wpływ środowiska na zdrowie człowieka”.  
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Samorząd terytorialny

Komisja Samorządu Terytorialnego i Admini-
stracji Państwowej w 2016 r. spotkała się na 58 po-
siedzeniach, pracowała nad 34 ustawami. 

Rozpatrzyła także, 17 V 2016 r., wskazane przez 
prezesa NIK, wnioski de lege ferenda, zawarte w wy-
nikach kontroli: „Prowadzenie gospodarki łowiec-
kiej” i „świadczenia usług publicznych osobom po-
sługującym się językiem migowym”. W wypadku 1. 
kontroli komisja postanowiła nie wnosić o podjęcie 
inicjatywy ustawodawczej, ponieważ wnioski doty-
czą niezwykle skomplikowanej materii, a toczą się 
prace nad nowelizacją, której założenia częściowo 
pokrywają się z nimi. Inicjatywę ustawodawczą po-
stanowiono natomiast podjąć w 2. sprawie. 

Komisja przygotowała ponadto opinię dla komisji 
praw człowieka o petycji, rekomendując jej podję-
cie inicjatywy ustawodawczej, dotyczącej wprowa-
dzenia zmiany w ustawie o drogach publicznych, 
odnoszącej się do pobierania opłat za postój po-
jazdów w strefach płatnego parkowania w soboty 
(6 XII 2016 r.). Z kolei na wspólnym posiedzeniu 
z komisjami: Gospodarki Narodowej i Innowacyj-
ności oraz środowiska, 28 IV 2016 r., po zapozna-
niu się ze stanowiskiem ministra środowiska, ko-
misja negatywnie zaopiniowała petycję w sprawie 
podjęcia inicjatywy ustawodawczej, dotyczącej 
nowelizacji m.in. prawa geologicznego i górni-
czego, ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko. 

Podobnie jak w latach poprzednich, komisja sa-
morządu zapoznała się z następującymi dokumen-
tami: „Sprawozdanie z działalności regionalnych 
izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez 
jednostki samorządu terytorialnego w 2015 r.” 
wraz z informacją o wynikach kontroli koordyno-
wanej „Dochody z mienia z umów cywilnopraw-
nych w jednostkach samorządu terytorialnego 
(lata 2013–14)” oraz informacją o wynikach kon-
troli koordynowanej „Inwentaryzacja składników 
mienia w jednostkach samorządu terytorialnego 
(lata 2011–14)” (12 XII 2016 r.); sprawozdanie Rady 
Ministrów z realizacji ustawy z 4 II 2011 r. o opie-
ce nad dziećmi w wieku do lat trzech w 2014 r. 
(16 III 2016 r.) oraz w 2015 r. (6 XII 2016 r.); „In-
formacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2015 
ustawy z 9 VI 2011 r. o wspieraniu rodziny i syste-
mie pieczy zastępczej” (28 IX 2016 r.); „Stan bez-
pieczeństwa ruchu drogowego oraz działania re-
alizowane w tym zakresie w 2015 r.” (14 VI 2016 r.; 
wspólnie z komisjami: Infrastruktury, Praw Człowie-
ka, Praworządności i Petycji).

tematem seminaryjnego posiedzenia 4 X 2016 r. 
było funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce. Spo-

tkanie zorganizowano we współpracy z Wydzia-
łem Administracji i Nauk Społecznych Politechniki 
Warszawskiej, Szkołą Główną Służby Pożarniczej 
w Warszawie, Federacją Służb Mundurowych i Pu-
blicznych, Stowarzyszeniem Centrum Społecznej 
Demokracji oraz Instytutem Otwartego Społeczeń-
stwa. Przedstawione referaty poświęcono zarówno 
uwarunkowaniom prawnym, jak i praktyce funkcjo-
nowania służby celnej w naszym kraju, jej roli i zna-
czeniu w strukturach państwa. Zastanawiano się też 
nad możliwościami pozyskania dodatkowych wpły-
wów budżetowych przez Służbę Celną.

20 VII 2016 r. wspólnie z komisjami: Infrastruk-
tury, Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej komisja 
zapoznała się z „Raportem o rozwoju społeczno-
-gospodarczym, regionalnym oraz przestrzennym”. 
Omówiono w nim rozwój kraju w latach 2004–14, 
ze szczególnym uwzględnieniem okresu 2009–14. 
Oceniono, że lata 2009–14 to czas intensywnych 
działań związanych z realizacją projektów finanso-
wanych z udziałem środków Unii Europejskiej. Pod-
kreślono, że w Polsce istnieje mniejsza zależność od 
funduszy europejskich niż w innych krajach. Wbrew 
ogólnej tendencji centralizacji interwencji struktural-
nej UE nasz kraj zwiększył udział alokacji w progra-
mach regionalnych.

5 VII 2016 r. wspólnie z Komisją Spraw Zagranicz-
nych i Unii Europejskiej zapoznano się z informacją 
na temat współpracy transgranicznej i funkcjono-
wania euroregionów w Polsce. Mówiono m.in. o roli 
współpracy transgranicznej w polityce zagranicznej 
państwa, działalności komisji międzyrządowych 
i ich znaczeniu dla współpracy transgranicznej i mię-
dzynarodowej, a także o realizacji programów unij-
nych na rzecz współpracy transgranicznej na grani-
cach Polski. Przedstawiciele euroregionów podzielili 
się swoim doświadczeniami ze współpracy, omówili 
także problemy i specyfikę reprezentowanych przez 
nich regionów.

W związku z 25-leciem współpracy transgranicz-
nej i funkcjonowania euroregionów w Polsce komi-
sje przyjęły stanowisko w tej sprawie. Podkreślono 
w nim, że 25 lat doświadczeń współpracy trans-
granicznej, szczególnie w dziedzinie kultury, edu-
kacji, gospodarki, turystyki, infrastruktury, ochrony 
środowiska, bezpieczeństwa oraz współdziałania 
młodzieży, sprzyja bezpośredniej integracji przygra-
nicznych społeczności lokalnych oraz budowie spo-
łeczeństwa obywatelskiego zarówno w Polsce, jak 
i u naszych sąsiadów. Komisje podziękowały wszyst-
kim instytucjom i osobom, przede wszystkim samo-
rządom, które przyczyniły się do wysokiego pozio-
mu współpracy przygranicznej w Polsce, stawiając 
nasz kraj w pozycji jej prekursora i lidera w Europie 
środkowej i Wschodniej.
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W 2016 r. z inicjatywy Komisji Samorządu te-
rytorialnego i Administracji Państwowej odbyło 
się 5 konferencji poświęconych działalności sa-
morządu terytorialnego. 15 III 2016 r. dyskuto-
wano o funkcjonowaniu administracji publicznej 
w Polsce z uwzględnieniem różnorakich aspektów 
i uwarunkowań. Konferencję komisja zorganizo-

wała wspólnie z Wydziałem Administracji i Nauk 
Społecznych Politechniki Warszawskiej. Mówiono 
m.in. o zależności między konkurencyjnością Pol-
ski a działaniami administracji publicznej, zarzą-
dzaniu jakością w administracji publicznej, party-
cypacji w sprawach budżetowych w samorządzie 
terytorialnym, zapewnieniu bezpieczeństwa ener-
getycznego i wykorzystaniu odnawialnych źró-
deł energii w samorządach, budowaniu systemu 
zarządzania urzędami administracji publicznej. 
Prof. Helena Pietrzak z Zakładu Prawa Cywilne-
go Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go w Warszawie do głównych wad administracji 
publicznej zaliczyła nepotyzm i korupcję, spory 
kompetencyjne, nadmiar luk prawnych, brak unor-
mowań podstawowych pojęć istotnych dla jej 
funkcjonowania. 

12 XII 2016 r. odbyła się konferencja „Rola ad-
ministracji publicznej w systemie bezpieczeństwa 
państwa”, zorganizowana we współpracy z Wy-
działem Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego 
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warsza-
wie. Dyskutowano o szeroko rozumianym bez-

pieczeństwie i porządku publicznym, a także 
o kompetencjach i działaniach administracji pu-
blicznej w tej sferze. Zaprezentowano też przy-
kłady nowoczesnych technik wykorzystywanych 
w zarządzaniu kryzysowym (m.in. teoria matryc 
stowarzyszonych, multimedialne treningi decyzyj-
ne w edukacji dla bezpieczeństwa). 

Wspólnie z Wydziałem Administracji i Nauk Spo-
łecznych Politechniki Warszawskiej 16 V 2016 r. komi-
sja zorganizowała konferencję „Efektywność działania 
samorządu terytorialnego – uwarunkowania prawne 
i społeczne”. Podjęto próbę oceny skuteczności funk-
cjonowania samorządu terytorialnego w Polsce. Na 
ten temat debatowano zarówno w kontekście obo-
wiązującego prawa, jak i ewentualnych zmian legisla-
cyjnych, w tym także ustrojowych. Za punkt odnie-
sienia przyjęto uwarunkowania społeczne i obraz, jaki 
wyłania się z orzecznictwa sądów administracyjnych. 
Mowa była o prawie do dobrej administracji, wpływie 
obywateli na zwiększenie skuteczności funkcjonowa-
nia jednostek samorządu terytorialnego, roli samorzą-
du wobec polityki społecznej czy finasowania świad-
czeń opieki zdrowotnej. 

W związku z wejściem w życie ustawy o ponow-
nym wykorzystywaniu informacji sektora publicz-
nego komisja wspólnie z Wydziałem Administracji 
i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, In-
stytutem Otwartego Społeczeństwa oraz Centrum 
Społecznej Demokracji 21 VI 2016 r. zorganizowała 
konferencję „Nowy impuls rozwoju – ponowne wy-
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korzystanie informacji sektora publicznego w admi-
nistracji”. O wyzwaniach stojących przed administra-
cją w kontekście nowej ustawy mówił wiceminister 
cyfryzacji Witold Kołodziejski. 

Podobnie jak w latach poprzednich, komisja sa-
morządu patronowała konkursowi „Sołtys Roku”, 
organizowanemu przez redakcję „Gazety Sołeckiej” 
i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. 14 VI 2016 r. 
w Senacie wręczono nagrody laureatom 14. edycji 
tego konkursu. Uroczystość poprzedziła konferen-
cja „Fundusz sołecki – i co jeszcze dla aktywizacji 
lokalnej”, przygotowana przez komisję samorządu 
we współpracy z organizatorami konkursu. 

tytuł Sołtysa Roku 2015 zdobyli: Konrad Am-
broziak z tokar w woj. wielkopolskim, Aneta Bła-

wat z Kobylan w woj. świętokrzyskim, Agnieszka 
Frąckowiak z Bieganowa w woj. wielkopolskim, 
Zdzisław Idczak ze świerczowa w woj. opolskim, 
Marian Kopczyński z Radnicy w woj. lubuskim, 
Dorota Krauz z Poźrzadła Wielkiego w woj. za-
chodniopomorskim, Karina Lassak z  Szono-
wic w woj. śląskim, Józef Melzer z Dębogórza 
w woj. pomorskim, Zbigniew Miga z Kożuchowa 
w woj. podkarpackim, Czesław Smółka z Prze-
cieszyna w woj. małopolskim, Katarzyna tokarz 
z Ropicy Górnej w woj. małopolskim i Hanna 
Wronka ze Strachówki w woj. mazowieckim. 
Nagrodę specjalną za 44 lata pełnienia funkcji 
sołtysa otrzymał Ireneusz Majkowski z Lisiogóry 
w woj. mazowieckim.

Problematyka rolnicza

W 2016 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
spotkała się na 43 posiedzeniach, podczas których 
rozpatrzyła 29 ustaw. Poparła m.in. ustawę o wstrzy-
maniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności 
Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych 
ustaw, zmierzającą do lepszej ochrony ziemi rolni-
czej. Komisja z uwagą śledziła prace nad tą ustawą 
i 8 III 2016 r. zapoznała się z jej projektem. 

W omawianym okresie komisja rolnictwa roz-
patrzyła także, wskazane przez prezesa Najwyż-
szej Izby Kontroli wnioski de lege ferenda, zawarte 
w wynikach kontroli „Agrochemiczna obsługa rol-
nictwa” (16 II 2016 r.). W tej sprawie nie podjęto 
żadnych działań legislacyjnych. Uznano, że istnie-
je duże prawdopodobieństwo osiągnięcia zamie-
rzonych celów na drodze pozalegislacyjnej i po-
prawienia współpracy między resortem rolnictwa 
i Centrum Doradztwa Rolniczego w kwestii popu-
laryzacji działalności stacji chemiczno-rolniczych 
wśród rolników. 

Podobnie jak w poprzednich latach, w 2016 r. 
komisja rolnictwa wiele uwagi poświęciła zagad-
nieniom niezwiązanym bezpośrednio z legislacją. 
Podejmowano tematy dotyczące szeroko rozumia-
nej problematyki rolniczej i rozwoju obszarów wiej-
skich. Szczególnie zajęto się sytuacją na poszcze-

gólnych rynkach rolnych, zagrożeniami w rolnictwie 
oraz działaniami resortu rolnictwa i jego agend na 
rzecz polskich rolników zarówno z wykorzystaniem 
środków unijnych, jak i krajowych.

Komisja zapoznała się z informacją resortu rol-
nictwa na temat sytuacji i działań na rynkach trzody 
chlewnej i mleka (12 I 2016 r.). Mowa była o doraź-
nych i długofalowych działaniach zmierzających do 
poprawy sytuacji w tych sektorach, a także o finan-
sowym wsparciu dla producentów świń, przewidzia-
nym w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów 
w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego 
zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej 
nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach 
hodowlanych. Senatorowie interesowali się też 
sytuacją na rynku trzody chlewnej po wystąpieniu 
afrykańskiego pomoru świń w województwie 
podlaskim (5 VII 2016 r.). 

Komisja rolnictwa przyglądała się także sytuacji na 
rynku owoców miękkich (7 VI 2016 r.). Wiceminister 
rolnictwa Jacek Bogucki poinformował, że jednym 
z działań podejmowanych przez resort w celu popra-
wy sytuacji na tym rynku jest wdrożenie, uregulowa-
nego przepisami unijnymi, wsparcia organizacji pro-
ducentów owoców i warzyw. Wzmocni to ich pozycję 
rynkową i zapewni stabilizację dochodów, a także 
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korzystnie wpłynie na koncentrację podaży, zoptyma-
lizuje koszty produkcji i ułatwi zarządzanie sytuacjami 
kryzysowymi. Wiceminister rolnictwa przypomniał, że 
działania możliwe do podjęcia w tym względzie mu-
szą być zgodne ze wspólną organizacją rynków rol-
nych, która nie przewiduje zakupów interwencyjnych 
w sektorze owoców i warzyw. Do sytuacji na rynku 
owoców miękkich, a także wdrażania pomocy UE dla 
producentów owoców i warzyw komisja rolnictwa po-
wróciła 8 IX 2016 r. Wiceminister rolnictwa Jacek Bo-
gucki podkreślił, że niskie ceny owoców spowodowa-
ne są m.in. rozdrobnieniem producentów i rosnącymi 
kosztami siły roboczej. By zachęcić do zrzeszania się 
w grupach producenckich, unijne przepisy przewidują 
dla nich wsparcie finansowe. Resort rolnictwa planuje 
powołanie funduszu stabilizacji dochodów rolniczych, 
a także wprowadzenie korzystnych dla rolników zmian 
w ubezpieczeniach upraw rolnych.

Zainteresowanie senatorów budziła też sytuacja na 
rynkach zbóż i wiśni (27 VII 2016 r.). Wiceminister rol-
nictwa Ewa Lech poinformowała, że resort występuje 
na forum UE m.in. o podniesienie ceny interwencyjnej 
zbóż do poziomu zbliżonego do kosztów produkcji. 
Planowane jest uruchomienie nowoczesnych kana-
łów dystrybucji, m.in. elektronicznej platformy han-
dlowej wspólnie z Giełdą Papierów Wartościowych. 
Istotny wpływ na rynek zbóż będzie miała także bu-
dowa narodowego holdingu spożywczego. W ostat-
nich latach Polska stała się dużym eksporterem ziar-
na, m.in. do krajów Aryki i Azji środkowej; poprawiła 
się też jakość zbóż. Jeśli chodzi o aktualną sytuację 
na rynku wiśni, to z powodu wysokiej podaży, prze-
kraczającej popyt zakładów przetwórczych, spadają 
ceny tego surowca. Duży wpływ na tę sytuację mają 
też rozdrobnienie produkcji, uniemożliwiające sku-
teczne negocjacje, i rosyjskie embargo. Wskazywano, 
że sposobem na uniezależnienie się od przemysłu jest 
organizowanie się w grupy producenckie i przynaj-
mniej częściowe przetwarzanie owoców. 

W omawianym okresie komisja rolnictwa zapo-
znała się z informacją na temat programu rozwoju 
głównych rynków rolnych w Polsce na lata 2016–20 
(20 IX 2016 r.). Służy on wypracowaniu koncepcji dłu-
gofalowego działania, która zapewni rozwój krajowe-

go sektora rolno-żywnościowego. Program zmierza 
do usystematyzowania i zebrania informacji o podej-
mowanych obecnie inicjatywach i kierunkach działań 
na rzecz rozwoju krajowych rynków rolnych. 

Wzorem lat ubiegłych senatorowie z komisji rol-
nictwa wiele uwagi poświęcali zarówno unijnym, jak 
i krajowym działaniom instytucjonalnym i uwarunko-
waniom prawnym w sferze rolnictwa. Zapoznali się 
z harmonogramem wdrażania Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich w latach 2014–20, a także stanem 
realizacji płatności bezpośrednich (27 I 2016 r.). Mowa 
była m.in. o uruchomieniu instrumentów wsparcia roz-
woju gospodarstw, wzmacniania przedsiębiorczości, 
operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych”, pomo-
cy w ramach instrumentu „tworzenie grup producen-
tów i organizacji producentów”, wsparciu dla właścicieli 
gospodarstw, które ucierpiały w wyniku klęsk żywioło-
wych i katastrof naturalnych w 2016 . Na 2017 r. zapla-
nowano natomiast przyjmowanie wniosków w ramach 
operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych 
na obszarach Natura 2000”. Senatorowie pozytyw-
nie ocenili zapowiedź uruchomienia od końca lutego 
2016 r. preferencyjnego 6-miesięcznego kredytu obro-
towego dla rolników na bieżącą działalność w oczeki-
waniu na wypłatę dopłat bezpośrednich, udzielanego 
w formule pomocy de minimis ze względu na proble-
my, jakie miały gospodarstwa w 2015 r. 

Komisja rolnictwa zajęła się także realizacją płat-
ności bezpośrednich za 2015 r., a także działaniami 
Agencji Rynku Rolnego w zakresie pakietu pomoco-
wego Komisji Europejskiej (14 VI 2016 r.). Jak poin-
formował wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki, 
w 2015 r. wnioski o przyznanie płatności bezpośred-
nich złożyło 1,355 mln rolników, na wsparcie prze-
znaczono 14,49 mld zł, do 16 VI 2016 r. wypłacono 
ok. 13,909 mld zł. 

W sferze zainteresowań komisji znalazły się także 
rozwiązania umożliwiające rolnikom sprzedaż bez-
pośrednią (15 III 2016 r.). Zapoznano się z informacją 
ministra finansów na temat realizacji nowelizacji 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych. Analiza funkcjonowania jej rozwiązań będzie 
możliwa dopiero w połowie 2017 r., po uzyskaniu 
danych z rocznych zeznań podatkowych. Wysłu-
chano także informacji ministra rolnictwa o przygo-
towywanych zmianach, mających umożliwić rozwój 
produkcji i sprzedaży przez rolników żywności uzy-
skanej w całości lub części z surowców pochodzą-
cych z własnej uprawy, hodowli lub chowu. 

Reformie instytucjonalnej na rzecz poprawy bez-
pieczeństwa żywności w Polsce komisja poświęciła 
posiedzenie 12 IV 2016 r. Jak poinformowała wicemi-
nister rolnictwa Ewa Lech, planowana reforma zmie-
rza do zintegrowania procesów kontrolnych i moni-
torujących w łańcuchu żywnościowym, co oznacza 
konsolidację wszystkich instytucji zaangażowanych 
w nadzór nad nim. Planowane jest powołanie Pań-
stwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności jako 
części administracji niezespolonej. 
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Senatorowie zapoznali się z aktualnymi działania-
mi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
(27 IV 2016 r.). Jak poinformowano, na 2016 r. zaplano-
wano 124 285 kontroli. Za modyfikację systemu dopłat 
bezpośrednich i jego utrzymanie będzie odpowiadał 
zamiejscowy oddział informatyki w Lublinie. Powołano 
także 3 zespoły, zajmujące się uproszczeniem wnio-
sków. Wprowadzono także oszczędności (wydatki na 
nagrody, szkolenia, promocję czy gadżety). 

W 2016 r. komisja rolnictwa zapoznała się z infor-
macją na temat stanu prac nad paktem dla obszarów 
wiejskich (17 V 2016 r.), mającym odpowiednio ukie-
runkować wsparcie obszarów wiejskich na poziomie 
regionalnym i krajowym z wykorzystaniem środków 
krajowych. Dokument ma charakter porozumienia 
społecznego i politycznego, reguluje kompleksowo 
działania zarówno administracji rządowej, jak i sa-
morządowej, społeczności lokalnych, organizacji 
społecznych i zawodowych w celu osiągnięcia wspól-
nego celu, jakim jest rozwój obszarów wiejskich. Re-
alizacja jego założeń ma zmniejszyć różnice rozwo-
jowe między miastem a wsią. W wyniku konsultacji 
z samorządami województw, pozostałymi resortami, 
instytutami naukowymi, izbami rolniczymi i eksper-
tami z różnych dziedzin zgłoszono ponad 360 pro-
pozycji różnorodnych przedsięwzięć, dotyczących 
m.in. rozwoju przedsiębiorczości, tworzenia nowych 
miejsc pracy i edukacji na obszarach wiejskich. Ko-
lejnym krokiem będzie ich weryfikacja. Pakt dla wsi 
będzie dokumentem rządowym w ramach „Strategii 
na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. 

Komisja rolnictwa 23 VI 2016 r. zapoznała się tak-
że z sytuacją gospodarstw ekologicznych po wpro-
wadzeniu ostatnich zmian prawnych. W trakcie 
dyskusji skoncentrowano się na rozporządzeniu 
z 11 V 2016 r., dotyczącym rolnictwa ekologiczne-
go. Wskazywano m.in. na zawarte w nim błędne za-
pisy. Według przedstawicieli związków i organizacji 
rolniczych rozporządzenie jest niezgodne z konsty-
tucją. Wiceminister rolnictwa Ewa Lech zaznaczyła, 
że wiele zapisów rozporządzenia dotyczy jednostek 
certyfikujących, co ma służyć harmonizacji ich funk-
cjonowania. W celu wpływania na prawo zachęcała 
do zgłaszania postulatów do Rady Rolnictwa Ekolo-
gicznego, powołanej przy ministrze rolnictwa. 

W 2016 r. komisja rolnictwa zapoznała się rów-
nież z wynikami kontroli działania organów admini-
stracji rządowej na rzecz bezpieczeństwa żywności, 
przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli 
(2 VIII 2016 r.). Analizowano prawidłowość oraz 
skuteczność nadzoru i kontroli nad działalnością 
inspekcji, zgodność wybranych aktów prawa krajo-
wego z prawem UE w dziedzinie bezpieczeństwa 
żywności, działania inspekcji w zakresie zgodności 
z prawem, prawidłowość i skuteczność współpra-
cy między inspekcjami. Wiceminister rolnictwa Ewa 
Lech poinformowała, że w resorcie trwają prace nad 
konsolidacją inspekcji. 

W omawianym okresie komisja rolnictwa zor-
ganizowała 2 konferencje. Próbę odpowiedzi 
na pytanie: „Co dalej z doradztwem rolniczym 
w Polsce?” podjęto 3 II 2016 r. Jak podkreślił prze-
wodniczący komisji senator Jerzy Chróścikowski, 
współczesny model doradztwa rolniczego powi-
nien korzystać z systemu umożliwiającego zdoby-
wanie informacji i pogłębianie wiedzy z zakresu 
ekonomiki produkcji rolniczej, najnowszych tech-
nik i technologii produkcji, sprzyjających osiągnię-
ciu wysokich standardów jakościowych, zarządza-
nia gospodarstwem, standardów środowiskowych, 
przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc 
pracy i innowacyjności. Musi też sprostać wyzwa-
niom związanym z globalizacją i liberalizacją ryn-
ków rolnych, a także wspierać gospodarstwa ro-
dzinne, aby radziły sobie z konkurencyjnością na 
światowym rynku. 
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Wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki poinfor-
mował o planowanych przez jego resort zmianach 
systemu doradztwa rolniczego, m.in. zmianie podle-
głości ośrodków doradztwa rolniczego i wprowadze-
niu akredytacji prywatnych podmiotów doradczych, 
a także zweryfikowaniu zadań jednostek doradztwa 
rolniczego, kompetencji Centrum Doradztwa Rol-
niczego w Brwinowie, systemu szkoleń doradców 
rolniczych. Funkcje doradztwa rolniczego w Euro-
pejskim Partnerstwie Innowacyjnym na rzecz Wy-
dajnego i Zrównoważonego Rolnictwa (EPI-AGRI), 
stanowiącego element wsparcia rozwoju gospodarki 
rolnej, omówiła prof. dr hab. Beata Jeżyńska z Uni-
wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jak 
stwierdziła, podstawy prawne kształtujące reguły 
EPI-AGRI w Polsce nie są jeszcze kompletne, dlatego 
trudno je oceniać. Z przyjętych aktów prawnych wy-
nika, że działania EPI-AGRI będą podejmowane w ra-
mach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) 
za pośrednictwem Fundacji FAPA i doradztwa rolni-
czego. Zdaniem prof. Beaty Jeżyńskiej stworzenie 
systemu doradztwa wymaga przygotowania spójnej 
koncepcji, w której należy określić zasady akredyta-
cji, podział kompetencji, nadzór, koordynację dzia-
łań, system gromadzenia i administrowania danymi, 
reżim sprawozdawczy i finansowy. 

29 XI 2016 r. komisja rolnictwa wspólnie z Komisją 
Zdrowia zorganizowała konferencję „Czy konsolida-
cja służb nadzorujących żywność jest konieczna?”, 
poświęconą propozycji zmian systemowych nadzoru 
nad bezpieczeństwem żywności, a także nowej kon-
cepcji organizacji i funkcjonowania służb inspekcyj-
nych. Otwierając konferencję, przewodniczący komi-
sji rolnictwa senator Jerzy Chróścikowski przypomniał, 
że u podstaw planowanych zmian leży przekonanie, 
iż konsolidacja systemu urzędowej kontroli produk-
tów żywnościowych i umiejscowienie w 1 jednostce 
organizacyjnej wszystkich zagadnień związanych 
z szeroko rozumianym bezpieczeństwem żywności 
będzie rozwiązaniem bardziej efektywnym niż obec-
nie funkcjonujący system nadzoru. Zdaniem senatora 
konsolidacja wyeliminuje dublowanie i nakładanie się 
kompetencji, zapewni jednolitość działań w różnych 
obszarach nadzoru, a przede wszystkim ułatwi życie 
rolnikom, producentom żywności i przedsiębiorcom.

W opinii ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela za 
konsolidacją przemawia nieskuteczność obecnego 
rozproszonego modelu nadzoru nad bezpieczeń-
stwem żywności. Za podstawowe założenie reformy 
przyjęto zasadę „od pola do stołu”. Chodzi o stwo-
rzenie zintegrowanego nadzoru i efektywnej kontroli 
w całym łańcuchu produkcyjnym i żywnościowym. 
Główny inspektor sanitarny Marek Posobkiewicz 
przedstawił wątpliwości co do tego, że nowy sys-
tem bezpieczeństwa żywności i żywienia usprawni 
kontrolę. Projekty ustaw negatywnie ocenił także 
minister zdrowia. 

Z inicjatywy przewodniczącego komisji rolnictwa 
senatora Jerzego Chróścikowskiego 12 V 2016 r., 
z okazji 35-lecia rejestracji NSZZ RI „Solidarność”, 
otwarto wystawę „Strajki ustrzycko-rzeszowskie”. 
Zaprezentowano na niej liczne dokumenty, fotogra-
fie, wycinki prasowe i plakaty, obrazujące politykę 
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rolną PRL przed 1980 r., początki opozycji chłop-
skiej pod koniec lat 70. i powstanie pierwszych 
struktur związkowych chłopskiej „Solidarności” 
w 1980 r., strajki w Ustrzykach Dolnych i Rzeszo-
wie w latach 1980–81, a także utworzenie NSZZ 
RI „Solidarność”. Ekspozycję przygotowało Biuro 
Edukacji Publicznej IPN w Rzeszowie.

Wspólnie z posłami z sejmowej komisji rolnictwa 
10 III 2016 r. senatorowie spotkali się z komisarzem 
UE ds. rolnictwa Philem Hoganem. Rozmawiano 
o przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej. 

Ochrona środowiska i zasobów naturalnych

W 2016 r. Komisja Środowiska spotkała się 
34 razy, rozpatrzyła 11 ustaw, m.in. nowelizację 
ustawy o lasach, która pozwoliła na wykup lub pier-
wokup prywatnych gruntów leśnych przez Lasy Pań-
stwowe. 

W omawianym okresie komisja, wspólnie z komi-
sjami gospodarki narodowej i samorządu terytorial-
nego, przygotowała opinię o petycji dla komisji praw 
człowieka, rekomendując niepodejmowanie inicja-
tywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustaw 
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ener-
getycznego kraju (28 IV 2016 r.). 

W swoich pracach Komisja środowiska odno-
siła się do zagadnień związanych z szeroko ro-
zumianą gospodarką wodną i ściekową. Zajęto 
się nowym paradygmatem energetycznym dla 
oczyszczalni ścieków w kontekście wypełnienia 
przez Polskę zobowiązań unijnych (17 II 2016 r.). 
Polityka wodna UE oparta jest na zlewniowym sys-
temie zarządzania wodami, dlatego dla przedsię-
biorstw wodociągowo-kanalizacyjnych usytuowa-
nych w zlewniach rzek korzystne może się okazać 
przyjęcie nowego paradygmatu NEW (Nutrien-
ty – Energia – Woda), polegającego na odzysku 
surowców i energii z osadów ściekowych. Możli-
wości wykorzystania potencjału energetycznego 
biomasy z oczyszczalni ścieków na przykładzie 
działalności Regionalnego Centrum Gospodarki 
Wodno-ściekowej w tychach komisja poznała na 
posiedzeniu 7 VI 2016 r. Prezes centrum Zbigniew 
Gieleciak omówił potencjał ilościowy produkcji 
biogazu i energetyczny zawarty w osadach ścieko-
wych, aspekty formalnoprawne ich wykorzystania, 
a także działania Regionalnego Centrum Gospo-
darki Wodno-ściekowej w tychach jako kreatora 
inteligentnych rozwiązań energetycznych. Wice-
minister środowiska Mariusz Gajda zadeklarował 
podjęcie prac w celu uregulowania kwestii formal-
noprawnych w tej dziedzinie.

Komisja przyjęła także stanowisko na temat in-
nowacyjnego wykorzystania ścieków jako źródła 
energii i zasobów (17 III 2016 r.). Jak stwierdzono, 
1 z rozwiązań służących realizacji przez nasz kraj 

unijnej polityki wodnej może być zmiana obowią-
zującego paradygmatu dla przedsiębiorstw wo-
dociągowo-kanalizacyjnych, opartego na prze-
strzeganiu przepisów środowiskowych. Nowym 
zadaniem mogłaby być produkcja energii i cennych 
surowców, generująca dodatkowe zyski, przyno-
sząca korzyści społeczne i środowiskowe. Komisja 
środowiska uznała, że należy rozpocząć prace nad 
stworzeniem przepisów prawnych w tym zakresie. 
Za istotne uznano także wspieranie prac badaw-
czo-wdrożeniowych, zmierzających do odzysku 
surowców ze ścieków, a także pilne opracowanie 
strategii unieszkodliwiania i zagospodarowania osa-
dów ściekowych. Powinna ona uwzględnić możli-
wość pozyskiwania energii z osadów uznanych 
za biomasę. W opinii komisji zmiana paradygmatu 
dla systemów ściekowych i wodnych zmierzająca 
w tym kierunku może odegrać istotną rolę w zrów-
noważonym rozwoju i ograniczaniu zmian klima-
tycznych.

Stan realizacji planów budowy zbiorników reten-
cyjnych w Polsce, planowane działania inwestycyjne 
w zakresie gospodarki wodnej, a także mała i duża 
retencja w naszym kraju to temat posiedzenia Komi-
sji środowiska 17 V 2016 r. Senatorowie zapoznali się 
z rozwiązaniami w planowaniu strategicznym gospo-
darki wodnej na obszarze dorzeczy, a także przy za-
rządzaniu ryzykiem powodziowym. Omówiono też 
inwestycje realizowane przez administrację rządową 
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i samorządową, a także plany inwestycyjne w per-
spektywie finansowej na lata 2014–20. Zapoznano 
się z informacją na temat programu małej retencji, 
realizowanego przez Lasy Państwowe. 

W swych pracach Komisja środowiska wiele uwagi 
poświęcała polityce państwa w dziedzinie ochrony 
środowiska zarówno, jeśli chodzi o działalność in-
stytucji zarządzających tą sferą, jak i w kontekście 
wypełniania przez Polskę unijnych zobowiązań. 
Podczas spotkania z komisją, 16 II 2016 r., minister 
środowiska Jan Szyszko zapowiedział, że będzie ak-
tywnie uczestniczył w programach gospodarczych 
i społecznych rządu. Jako 1 z głównych priorytetów 
resortu wskazał ochronę własności ziemi, szczegól-
nie gruntów leśnych i wód. Zdaniem ministra należy 
też wyraźnie określić podział kompetencji w kwe-
stiach środowiskowych między samorządami a re-
sortem środowiska. 

Komisję środowiska interesowały też źródła fi-
nansowania zadań z zakresu ochrony środowiska 
w Polsce, rola Narodowego Funduszu Ochrony śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich 
funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 
a także stan wykorzystania środków finansowych 
na ochronę środowiska (8 III 2016 r.). Jak przypo-
mniano, zgodnie z prawem ochrony środowiska do 
środków finansowych na rzecz tej ochrony należą 
w szczególności: opłata za korzystanie ze środowi-
ska, administracyjna kara pieniężna, zróżnicowane 
stawki podatków i innych danin publicznych. Do-
datkowo zadania związane z ochroną środowiska są 
współfinansowane z budżetu państwa. Zewnętrzne 
źródła finansowania to fundusze unijne w ramach 
polityki spójności UE i fundusze „norweskie” (Nor-
weski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finan-
sowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Po-
nadto inwestycje związane z ochroną środowiska 
finansowane są m.in. w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, regionalnych programów ope-
racyjnych, funduszy unijnych znajdujących się w dys-
pozycji ministra energii czy w ramach instrumentu 
LIFE, zarządzanego bezpośrednio przez Komisję Eu-
ropejską. Narodowy Fundusz Ochrony środowiska 
i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze, 
współpracując z Bankiem Ochrony środowiska, 
tworzą swoisty system finansowania inwestycji pro-
ekologicznych. Udzielają pożyczek finansowych, 
dotacji i wspierają inwestycje kapitałowe. 

W omawianym okresie Komisja środowiska inte-
resowała się stanem prac legislacyjnych nad wdra-
żaniem unijnych dyrektyw i przygotowaniem ak-
tów prawa krajowego wykonujących ich przepisy. 
12 IV i 3 XI 2016 r. zajęto się 6 dyrektywami, któ-
rych termin transpozycji upływał w I półroczu 
2016 r., m.in. wdrażającymi zalecenia w dziedzinie 
polityki wodnej. 

Senatorowie zapoznali się także z informacją na te-
mat zadań priorytetowych i planu pracy Państwowej 
Agencji Atomistyki (PAA) w obszarach bezpieczeń-

stwa jądrowego i ochrony radiologicznej, a także ze 
stanem prac nad nowelizacją ustawy – Prawo ato-
mowe (2 VIII 2016 r.). Mówiono o roli PAA w progra-
mie polskiej energetyki jądrowej i o korzyściach ze 
współpracy agencji z organizacjami międzynarodo-
wymi i urzędami dozoru jądrowego innych państw. 
Jako priorytet wskazano zwiększenie bezpieczeń-
stwa poprzez poprawę jakości kontroli źródeł pro-
mieniotwórczych.

W swoich pracach Komisja środowiska intere-
sowała się również zagadnieniami związanymi 
z poszczególnymi sferami ochrony środowiska. Se-
natorowie zapoznali się z informacją ministra środo-
wiska na temat aktualnego stanu zagospodarowania 
olejów przepracowanych (11 V 2016 r.): z planami 
uszczelnienia obiegu odpadów olejowych i kontroli 
nielegalnego ich wykorzystania w celach opałowych. 
Zdaniem przedstawicieli PIG „Ekorozwój” i Stowa-
rzyszenia Forum Recyklingu Samochodów obowią-
zujący system zagospodarowania olejów przepra-
cowanych wymaga udoskonalenia i poddania go 
ścisłej kontroli. W związku z tym Komisja środowi-
ska przyjęła stanowisko w sprawie stanu zagospoda-
rowania olejów odpadowych (27 VII 2016 r.). Uzna-
ła, że dotychczasowe działania organizacji odzysku 
olejów przepracowanych nie przyniosły oczekiwa-
nych skutków, i zwróciła się do ministra środowiska 
o znowelizowanie ustawy o obowiązkach przed-
siębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 
odpadami oraz o opłacie produktowej. Miałoby to 
na celu wzmocnienie, uszczelnienie, zintegrowanie 
systemu zbiórki i zagospodarowania olejów prze-
mysłowych. Komisja postulowała także uruchomie-
nie mechanizmów nieodpłatnego przekazywania 
przez wytwórców olejów do systemu ich zagospo-
darowania, zwiększenie puli olejów podlegających 
obowiązkowi odzysku i zapewnienie wykorzystania 
krajowego potencjału regeneracji olejów odpado-
wych. Jak stwierdzono, obecny system nie obejmuje 
całej gamy olejów wprowadzanych na rynek. Po-
woduje to negatywne konsekwencje gospodarcze 
i środowiskowe. Zwrócono uwagę, że konieczność 
przystosowania prawa polskiego do wymogów nowej 
dyrektywy odpadowej (2009/98/WE) stwarza możli-
wość utworzenia – wzorem niektórych krajów Unii 
Europejskiej – scentralizowanej organizacji, która 
koordynowałaby całość gospodarki olejami przepra-
cowanymi w Polsce, nadzorowałaby przestrzeganie 
priorytetu regeneracji zapewniającej pełne wyko-
rzystanie mocy przerobowych krajowych instalacji.

Senatorom przedstawiono także informację mini-
stra środowiska na temat zaawansowania prac nad 
krajowym planem gospodarki odpadami i wojewódz-
kimi planami gospodarki odpadami (5 VII 2016 r.). 

Komisja wysłuchała też informacji o stanie lasów 
i realizacji w 2014 r. „Krajowego programu zwięk-
szania lesistości” (4 X 2016 r.), m.in. o osiąganiu 
podstawowych celów polityki leśnej państwa, cha-
rakterystyce zasobów leśnych, stanie zdrowotnym 
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i sanitarnym lasów, gospodarce leśnej i sprzedaży 
drewna, a także współpracy Lasów Państwowych 
z Polskim Związkiem Łowieckim. 

Wspólnie z komisją gospodarki 14 XII 2016 r. 
zapoznano się z informacją na temat perspektyw 
rozwoju sektora leśno-drzewnego w Polsce. Jak 
poinformował generalny dyrektor Lasów Państwo-
wych Konrad tomaszewski, nowe zasady sprzedaży 
drewna w 2017 r. mają uporządkować rynek i wpro-
wadzić czytelne warunki jego zakupu. Wiceminister 
rozwoju Jadwiga Emilewicz zwróciła uwagę na mo-
nopolistyczną pozycję Lasów Państwowych na ryn-
ku sprzedaży drewna w Polsce i jej konsekwencje, 
m.in. podnoszenie cen drewna i zawyżanie kosztów 
działalności. W efekcie Lasy Państwowe są monopo-
listą nie tylko kontrolującym podaż drewna, ale też 
stymulującym wzrost podaży na swój produkt.

Wspólnie z Komisją Gospodarki Narodowej i In-
nowacyjności zorganizowano też posiedzenie „Poli-
tyka surowcowa państwa: rozpoznanie nowych złóż 
i proces koncesyjny. Perspektywy inwestycji w nowe 
złoża”, a także na temat zmian projektowanych 
w ustawie – Prawo geologiczne i górnicze, wynika-
jących m.in. z konieczności dostosowania tej ustawy 
do przepisów unijnych (26 X 2016 r.). W opinii wice-
ministra środowiska, głównego geologa kraju i peł-
nomocnika rządu ds. polityki surowcowej państwa 
Mariusza Oriona Jędryska proponowane zmiany 
zmniejszą ryzyko inwestycyjne związane z poszu-
kiwaniem, rozpoznawaniem i wydobywaniem wę-
glowodorów ze złóż, chroniąc jednocześnie interes 

Skarbu Państwa. Wiceminister poinformował też 
o pracach nad dokumentem „Polityka surowcowa 
państwa”, który docelowo ma uwzględniać najpil-
niejsze potrzeby i wskazywać najlepsze rozwiązania, 
służące poprawie zarządzania dostępnymi zasobami 
i budowania niezależnego surowcowo państwa. Klu-
czowe zadania polityki surowcowej ma wypełniać 
Polska Służba Geologiczna. W trakcie posiedzenia 
rozmawiano także na temat nielegalnej eksploata-
cji innych kopalin, głównie kruszyw. Łączna war-
tość kopalin nielegalnie wydobywanych w Polsce to 
ok. 1 mld zł rocznie, a liczba nielegalnych wyrobisk 
– ok. 3,5 tys. 

Ważnym źródłem informacji o zagadnieniach 
pozostających w sferze zainteresowań komisji są 
raporty Najwyższej Izby Kontroli. W omawianym 
okresie zapoznano się z informacjami: na temat re-
alizacji „Programu oczyszczania kraju z azbestu” 
na lata 2009–32 (5 VII 2016 r.), o wynikach kontroli 
„Wykorzystanie środków publicznych uzyskiwanych 
z umów dotacji na działania dotyczące ochrony 
przyrody i edukacji ekologicznej” (20 IX 2016 r.) 
oraz kontroli „Kształtowanie cen usług za dostarcza-
nie wody i odprowadzanie ścieków” (15 XI 2016 r.). 

Komisja środowiska 26–28 IX 2016 r. wspólnie 
z Komisją Zdrowia odbyła wizytę studyjną w woje-
wództwie podkarpackim, której tematem przewod-
nim był „Wpływ środowiska na zdrowie człowieka”. 
Senatorowie m.in. zapoznali się ze stanem lasów 
bieszczadzkich i działaniami na rzecz ochrony śro-
dowiska, szczególnie w rozwijających się miastach. 
W Sanatorium Uzdrowiskowym „Solinka” w Polań-
czyku z przedstawicielami urzędu marszałkowskie-
go i pracownikami uzdrowisk rozmawiano o proble-
mach lecznictwa uzdrowiskowego i możliwościach 
poprawy wykorzystania potencjału uzdrowisk. Za-
poznano się też z planami rozwoju turystycznego 
uzdrowiska. 

Komisja środowiska utrzymywała także kontak-
ty międzynarodowe. Przewodniczący Komisji śro-
dowiska senator Zdzisław Pupa i jego zastępczynie 
– senator Jadwiga Rotnicka i Alicja Zając spotkali 
się z ambasadorem Pierrem Buhlerem i konsul-
tantem ds. energetyki nuklearnej Philippem Pier-
rardem. Omówiono możliwość zorganizowania 
– z udziałem członków Grupy Wyszehradzkiej – 
seminarium na temat wpływu energetyki jądrowej 
na środowisko z uwzględnieniem różnorodnych 
zagadnień. 

25 XI 2016 r. gośćmi Komisji środowiska byli 
przedstawiciele Komisji Rozwoju Regionalnego, 
Administracji Publicznej i środowiska Naturalnego 
Senatu Republiki Czeskiej, senatorowie: Jitka Seitlo-
vá, Zdeňka Hamousová i Petr Vícha, a także czeski 
wiceminister środowiska Vladimir Smrž. Poruszano 
tematy: transgranicznego zanieczyszczenia powie-
trza, polityki klimatyczno-energetycznej Unii Euro-
pejskiej, koncepcji gospodarki o obiegu zamknię-
tym i spławności Odry. Jak poinformował senator 
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Zdzisław Pupa, polski rząd postawił sobie za cel 
przywrócenie żeglowności na drogach śródlądo-
wych, w tym odrzańskiej, gdzie od 2019 r. plano-

wane są inwestycje, likwidujące tzw. wąskie gardła, 
ograniczające żeglugę. Senator Jitka Seitlová pod-
kreśliła, że strona czeska jest żywo zainteresowana 
poprawą żeglowności naszych rzek i współpracą na 
tym polu.

6 IV 2016 r. w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica 
w Warszawie przewodniczący Komisji środowiska 
Zdzisław Pupa i jego zastępczynie – senator Jadwi-
ga Rotnicka i Alicja Zając byli gośćmi honorowymi 
uroczystej gali wręczenia nagród Polskiej Izby Go-
spodarczej „Ekorozwój” za nowatorskie przedsię-
wzięcia ekologiczne. Kapituła konkursu „Zielony 
Laur” już po raz 11. przyznała nagrody, doceniając 
wkład w propagowanie ekorozwoju oraz wdrażanie 
nowatorskich rozwiązań i realizowanie inwestycji 
ekologicznych. 

Obrona narodowa, bezpieczeństwo

W analizowanym okresie Komisja Obrony Naro-
dowej odbyła 23 posiedzenia, rozpatrzyła 12 ustaw. 

Ministerstwo Obrony Narodowej podczas kilku 
posiedzeń zapoznawało komisję obrony z informa-
cjami na temat: 

 � planów legislacyjnych i zamierzeń politycz-
nych resortu na 2016 r. (8 III 2016 r.): zapo-
wiedź uproszczenia procedur obowiązujących 
przy zakupie uzbrojenia i sprzętu wojskowego, 
szersze korzystanie z możliwości niestosowa-
nia prawa zamówień publicznych; plany no-
welizacji ustawy o urzędzie ministra obrony 
narodowej, zmierzającej do zmiany systemu 
kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi, 
wprowadzonego na początku 2014 r.;

 � realizacji budżetu MON w 2015 r. (5 VII 2016 r.): 
zwiększenie planu dochodów do 222 849 tys. 
zł, zmniejszenie planu wydatków o 209 068 tys. 
zł – wydatków bieżących o 113 915 zł, majątko-
wych o 95 153 zł; wzrost wydatków resortu na 
koniec 2015 r. o 37 110,3 mln zł, czyli 98% planu 
po zmianach, pozostałość to 773,8 mln zł, tj. 2% 
planu po zmianach. 

Z zamierzeniami i działaniami na rzecz tworzenia 
Obrony terytorialnej Kraju Ministerstwo Obrony Na-

rodowej zapoznało komisję 15 III 2016 r. Planowane 
jest, że do 2021 r. wojska tej formacji będą działać 
na poziomach kraju, województwa i powiatu. Na 
poziomie krajowym dowództwo obrony terytorial-
nej zostanie ulokowane w zreformowanym Sztabie 
Generalnym Wojska Polskiego. We wszystkich wo-
jewództwach zostaną powołane brygady obrony 
terytorialnej, a w każdym mieście wojewódzkim – 
batalion. W powiatach będą działały kompanie. Na 
wszystkich szczeblach w obronie terytorialnej łącznie 
ma służyć 35 tys. żołnierzy, szkolących się średnio 
30 dni w roku. Wyposażenie indywidualne żołnierzy 
będzie przechowywane w komendach powiatowych 
Policji, a ciężki sprzęt – w batalionach i brygadach. 
Obrona terytorialna ma się opierać na ochotnikach 
z organizacji proobronnych, a tam, gdzie ich zabrak-
nie, będą wykorzystywani rezerwiści. 

Dwa posiedzenia komisja obrony poświęci-
ła szczytowi NAtO w Warszawie w lipcu 2016 r. 
27 IV 2016 r. omówiono stan przygotowań do nie-
go ministerstw: Obrony Narodowej i Spraw Zagra-
nicznych oraz Biura Bezpieczeństwa Narodowego, 
a 19 VII 2016 r. – jego rezultaty. 

Podczas posiedzeń prowadzonych w trybie usta-
wy o ochronie informacji niejawnych 19 X 2016 r. 
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i 15 XI 2016 r. Ministerstwo Obrony Narodowej przed-
stawiło komisji informacje na temat zadań i działal-
ności Narodowego Centrum Kryptografii oraz stanu 
realizacji najważniejszych programów zbrojeniowych 
w ramach modernizacji Sił Zbrojnych RP.

W 2016 r. członkowie Komisji Obrony Narodowej 
spotkali się z delegacją Komisji Obrony parlamen-
tu Estonii (3 III 2016 r.) z jej przewodniczącym Mar-
ko Mihkelsonem. Wskazywano m.in. na potrzeby 

współpracy na rzecz bezpieczeństwa państw Europy 
środkowo-Wschodniej i regionu Morza Bałtyckiego. 
Przewodniczący Marko Mihkelson zwrócił uwagę na 
potrzebę modernizacji systemu obrony terytorialnej 
Estonii z wykorzystaniem pomocy NAtO i USA. 

tradycyjnie komisja obrony w analizowanym okresie 
składała wizyty studyjne. 17 V 2016 r. w Dowództwie 
Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych uczestniczy-
ła w spotkaniu poświęconym udziałowi żołnierzy Sił 
Zbrojnych RP w misjach zagranicznych w roku 2015. 
Przedstawiono informacje na temat funkcjonowania 
Polskich Kontyngentów Wojskowych w Afganista-
nie, Kosowie, Bośni i Hercegowinie oraz w Republice 
środkowej Afryki, a także obszar odpowiedzialności 
Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych 
w ramach misji zagranicznych. 

7 VI 2016 r. Komisja Obrony Narodowej wizyto-
wała zakłady MESKO SA w Skarżysku-Kamiennej, 
specjalizujące się w produkcji rakiet i amunicji. Se-
natorowie zapoznali się z organizacją zakładów, 
produkowanymi tam rodzajami amunicji i rakiet, 
stanowiących istotny element wyposażenia polskiej 
armii. Jednym z powodów wizyty były też możli-
wości produkcyjne zakładów w kontekście powsta-
jącego właśnie 5. rodzaju sił zbrojnych – obrony 
terytorialnej.

30 IX 2016 r. natomiast, podczas wizyty w Woj-
skowych Zakładach Motoryzacyjnych w Poznaniu, 
komisję zapoznano z funkcjonowaniem zakładów, 
zajmujących się naprawami i modernizacją sprzętu 
pancernego, gąsienicowego i kołowego, samocho-
dów osobowych, terenowych, ciężarowych i auto-
busów. W 31. Bazie Lotnictwa taktycznego w Krze-
sinach k. Poznania komisja zwiedziła największą 
bojową jednostkę lotniczą w Siłach Powietrznych 
RP, bazę myśliwców wielozadaniowych F-16. 

Polityka zagraniczna państwa, Polska w Unii Europejskiej

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europej-
skiej w 2016 r. spotkała się na 72 posiedzeniach, 
zajęła stanowisko wobec 17 ustaw. Senatorowie 
rozpatrzyli także 133 spośród 377 dokumentów 
przekazanych przez marszałka Senatu. W ich spra-

wie przyjęto 23 opinie, 13 przekazano instytucjom 
unijnym w ramach dialogu politycznego. 

W omawianym okresie komisja przygotowała 
2 projekty opinii o niezgodności z zasadą pomoc-
niczości: w sprawie projektu Dyrektywy Parlamen-
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tu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 
96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady doty-
czącą delegowania pracowników w ramach świad-
czenia usług COM(2016)128 oraz w sprawie ustano-
wienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa 
członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie 
wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej 
złożonego w jednym z państw członkowskich przez 
obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca 
COM(2016)270.

Podobnie jak w latach ubiegłych, dokonano pod-
sumowania prezydencji kraju kończącego w danym 
półroczu przewodnictwo w Radzie Unii Europej-
skiej i omówienia priorytetów państwa, które rozpo-
częło prezydencję. 20 I 2016 r. komisja zapoznała 
się z informacją chargé d’affaires ad interim Wielkie-
go Księstwa Luksemburga André Flammanga, pod-
sumowującą przewodnictwo jego kraju w Radzie 
Unii Europejskiej w okresie 1 VII–31 XII 2015 r. Jak 
podkreślił, pomimo kryzysu migracyjnego w Euro-
pie i ataków terrorystycznych w Paryżu prezydencji 
udało się wdrożyć 7 przyjętych przez nią priory-
tetów, dotyczących m.in. wzrostu gospodarczego 
i zatrudnienia w UE, pogłębiania jej wymiaru spo-
łecznego, migracji, a także propagowania zrówno-
ważonego rozwoju. Do innych zadań prezydencji 
luksemburskiej należały m.in.: walka z nielegalną 
imigracją i bezrobociem, przygotowanie do szczy-
tu klimatycznego w Paryżu w grudniu 2015 r., pra-
ce nad stworzeniem rynku cyfrowego oraz pogłę-
bianiem unii gospodarczej, monetarnej i fiskalnej, 
a także stabilizacji stosunków między Europą i jej 
sąsiadami. Zaangażowanie prezydencji luksem-
burskiej na rzecz europejskiego bezpieczeństwa, 
m.in. dzięki podejmowaniu działań zmierzających 
do ochrony unijnych granic zewnętrznych i zakty-
wizowania współpracy z państwami trzecimi, pod-
kreślił wiceminister spraw zagranicznych Konrad 
Szymański. W jego opinii spośród prac zapocząt-
kowanych w tym okresie kontynuacji wymagały 
działania zmierzające do stworzenia jednolitego 
rynku cyfrowego i realizacji pakietu na rzecz mo-
bilności. Na uwagę zasługiwały również tzw. pakiet 
letni, ograniczający zależność energetyczną UE od 
krajów trzecich, a także wypracowane porozumie-
nie klimatyczne COP 21 i przyspieszenie prac nad 
dyrektywą o broni. 

Priorytety rozpoczętej 1 I 2016 r. prezydencji 
Królestwa Niderlandów w Radzie Unii Europejskiej 
przedstawił chargé d’affaires ad interim tego kra-
ju w Polsce Adriaan Palma. Wskazał na migrację 
i bezpieczeństwo międzynarodowe, innowację, 
tworzenie miejsc pracy oraz stabilną i silną unię wa-
lutową. Ze względu na narastającą falę imigrantów 
z Afryki do najpilniejszych zadań stojących przed 
holenderskim przewodnictwem należy opracowa-
nie nowej strategii w zakresie polityki zagranicznej 
i bezpieczeństwa, a także działanie na rzecz zrów-
noważonej polityki rozwoju. Zdaniem wiceministra 

Konrada Szymańskiego ze względu na budzący ne-
gatywne reakcje społeczne brak kontroli na granicy 
zewnętrznej UE i kontroli migracji istniała potrzeba 
wypracowania stanowiska rady w sprawie europej-
skiej straży granicznej i straży pobrzeża. Do waż-
nych zadań prezydencji holenderskiej wiceminister 
zaliczył współpracę z turcją, Libią i Libanem w kwe-
stii zapewnienia bezpieczeństwa i kontroli migra-
cji. Podczas przewodnictwa holenderskiego Polska 
opowiadała się także za uproszczeniem unijnego 
budżetu, bezpieczeństwem energetycznym, a także 
rewizją transparentności umów międzynarodowych 
w obszarze energii.

Z informacją podsumowującą prezydencję ho-
lenderską, przedstawioną przez chargé d’affaires 
ad interim Królestwa Niderlandów w Polsce Ad-
riaana Palmę, komisja zapoznała się 19 VII 2015 r. 
Podkreślił on znaczenie porozumienia z turcją 
w sprawie migrantów i zakończenia prac legi-
slacyjnych nad powołaniem Europejskiej Straży 
Granicznej. Przyjęto także przepisy ułatwiające 
wymianę informacji między służbami bezpieczeń-
stwa państw członkowskich. Zakończono nego-
cjacje w sprawie aktów prawnych zwalczających 
proceder unikania płacenia podatków i oszustwa 
podatkowe. Prezydencja holenderska aktywnie 
zabiegała o szybki postęp prac nad planem dzia-
łania Komisji Europejskiej dotyczącym gospodarki 
o obiegu zamkniętym, a w ramach unii energetycz-
nej osiągnięto porozumienie co do wymiany infor-
macji między państwami członkowskimi na temat 
porozumień zawieranych z państwami trzecimi. 
Zdaniem wiceminister spraw zagranicznych Kata-
rzyny Kacperczyk 1 z najważniejszych zagadnień 
tego przewodnictwa był problem migracji. Według 
niej Unia powinna poszukiwać rozwiązań długo-
falowych, opartych na dobrowolnym zaangażo-
waniu państw członkowskich. Jak zaznaczyła wi-
ceminister, Polska jest przeciwna próbom zmiany 
prawa azylowego. Różnice między propozycjami 
przewodnictwa holenderskiego i stanowiskiem 
Polski dotyczyły projektu dyrektywy o pracowni-
kach delegowanych, negatywnie zaopiniowane-
go przez parlamenty 11 państw członkowskich. 
Wiceminister poinformowała też, że w I półroczu 
2016 r. Polska aktywnie angażowała się w realiza-
cję projektu Unii Energetycznej, opowiadała się 
także za utrzymaniem funduszy dla sąsiedztwa 
wschodniego na niezmienionym poziomie.

Priorytety prezydencji słowackiej, rozpoczę-
tej 1 VII 2016 r., przedstawił ambasador tego kraju 
w Polsce Dušan Krištofík. Jako główny punkt debat 
w II półroczu 2016 r. wskazał konsekwencje refe-
rendum brytyjskiego. Jak poinformował, program 
przewodnictwa jego kraju oparto na 4 priorytetach: 
prace nad unią rynków kapitałowych, kontynuacja 
dyskusji o pogłębieniu unii gospodarczo-waluto-
wej, przeprowadzenie przeglądu wieloletnich ram 
finansowych 2014–20, prace legislacyjne w sprawie 
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wspólnego rynku, szczególnie jednolitego rynku 
cyfrowego, i unii energetycznej. W kwestii migra-
cji cele słowackiej prezydencji to przywrócenie 
pełnego funkcjonowania strefy Schengen z wyko-
rzystaniem kompleksowych i kompromisowych 
rozwiązań, a w zakresie relacji zewnętrznych – kon-
tynuowanie negocjacji porozumienia handlowo-in-
westycyjnego ze Stanami Zjednoczonymi. Program 
przewodnictwa słowackiego pozytywnie oceniła wi-
ceminister Katarzyna Kacperczyk. Jej zdaniem deba-
ty o przyszłości unii gospodarczo-walutowej powin-
ny być otwarte dla państw niebędących członkami 
strefy euro. Poparła plany dalszego rozwoju rynku 
cyfrowego i telekomunikacyjnego. Podkreśliła, że 
ze względu na brak porozumienia państw członkow-
skich wyzwaniem będzie polityka migracyjna. 

Wzorem lat ubiegłych Komisja Spraw Unii Eu-
ropejskiej wysłuchała informacji o udziale Polski 
w pracach Unii Europejskiej: w okresie lipiec–gru-
dzień 2015 r., podczas przewodnictwa Luksemburga 
w Radzie Unii Europejskiej (20 I 2016 r.), i w okresie 
styczeń–czerwiec 2016 r., podczas przewodnictwa 
Holandii (20 IX 2016 r.). Zapoznała się też z infor-
macją rządu o posiedzeniu Rady Europejskiej 18–
19 II 2016 r. (3 III 2016 r.).

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europej-
skiej z uwagą przyglądała się aktywności naszego 
kraju na arenie międzynarodowej zarówno w wy-
miarze regionalnym, jak i globalnym. Senatorowie 
17 V 2016 r. zapoznali się z informacją MSZ na te-
mat priorytetów polskiego przewodnictwa w Grupie 
Wyszehradzkiej w II połowie 2016 r. Jak poinformo-
wała wiceminister spraw zagranicznych Katarzyna 
Kacperczyk, program przewodnictwa oparto na na-
stępujących filarach: promowanie koordynacji na 
forum europejskim i przedstawianie propozycji roz-
wiązania kluczowych problemów; dynamizowanie 
kontaktów między Grupą Wyszehradzką a innymi 
organizacjami współpracy regionalnej; kooperacja 
w dziedzinie bezpieczeństwa, w tym rozwój współ-
pracy wojskowej; wzmacnianie tożsamości wyszeh-
radzkiej i budowanie atrakcyjnego wizerunku grupy 
w innych państwach; rozbudowa powiązań infra-
strukturalnych między państwami, szczególnie w ra-
mach projektów wykorzystujących fundusze unijne. 

Wspólnie z Komisją Obrony Narodowej zapo-
znano się z informacją na temat rezultatów szczytu 
NAtO, który odbył się 8–9 VII 2016 r. w Warszawie. 
Jak stwierdzono, ustalenia, które zapadły podczas 
szczytu, dotyczyły wzmocnienia polityki obronnej 
i odstraszania NAtO, kształtowania obszaru stabil-
ności w jego sąsiedztwie, a także zwiększenia zdol-
ności do podejmowania działań w cyberprzestrzeni 
i rozwoju systemu obrony przeciwrakietowej.

Na forum 2 komisji – spraw zagranicznych i bu-
dżetu zaprezentowano roczne sprawozdanie Euro-
pejskiego trybunału Obrachunkowego z wykonania 
budżetu Unii Europejskiej za 2014 r. (28 I 2016 r.) 
i za 2015 r. (30 XI 2016 r.). 

W 2016 r. komisja spraw zagranicznych zorganizo-
wała 2 posiedzenia tematyczne. Wspólnie z Komisją 
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności zapoznano 
się z nową strategią handlową i inwestycyjną Komisji 
Europejskiej, zawartą w unijnym dokumencie „Han-
del z korzyścią dla wszystkich – w kierunku bardziej 
odpowiedzialnej polityki handlowej i inwestycyjnej” 
(5 IV 2016 r.). Senatorowie wysłuchali m.in. informa-
cji na temat reżimów prawnych umów handlowych 
Unii Europejskiej z państwami trzecimi, założeń no-
wej strategii handlowej i inwestycyjnej Komisji Eu-
ropejskiej i stanowiska rządu w tej sprawie, a także 
stanu negocjacji handlowych i globalnego kontekstu 
porozumienia UE z USA. Jak stwierdzono w stanowi-
sku polskiego rządu, założenia nowej wspólnej poli-
tyki handlowej zasługują na poparcie. 

tematem posiedzenia seminaryjnego, wspólnego 
z Komisją Praw Człowieka, Praworządności Petycji 
i we współpracy z generalnym inspektorem ochro-
ny danych osobowych, były wyzwania stojące przed 
Polską w związku z unijną reformą prawa ochrony 
danych osobowych (22 VI 2016 r.). Jak poinformo-
wał wiceminister cyfryzacji Witold Kołodziejski, do 
końca 2016 r. ma być przygotowany pierwszy pro-
jekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych, 
potrzebnej ze względu na konieczność dostoso-
wania prawa do postępu technologicznego. Unijne 
rozporządzenie i jego wdrożenie w Polsce to także 
szansa budowy zaufania we wzajemnych relacjach 

między obywatelami i biznesem. Generalny inspek-
tor danych osobowych Edyta Bielak-Jomaa zwróciła 
uwagę, że unijne rozporządzenie zakłada wzmoc-
nienie pozycji niezależnych organów ochrony da-
nych osobowych. 

Wspólnie z Komisją Samorządu terytorialnego 
i Administracji Państwowej komisja spraw zagranicz-
nych zapoznała się z informacją na temat współpra-
cy transgranicznej i funkcjonowania euroregionów 
w Polsce (5 VII 2016 r.). Mówiono m.in. o roli współ-
pracy transgranicznej w polityce zagranicznej pań-
stwa, działalności komisji międzyrządowych i ich 
znaczeniu dla współpracy transgranicznej i między-
narodowej, a także o realizacji programów unijnych 
na rzecz współpracy transgranicznej na granicach 
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Polski. Przedstawiciele euroregionów podzielili się 
swoim doświadczeniami ze współpracy, omówili 
także problemy i specyfikę reprezentowanych przez 
nich regionów. W związku z 25-leciem współpra-
cy transgranicznej i funkcjonowania euroregionów 
w Polsce przewodniczący Komisji Spraw Zagranicz-
nych i Unii Europejskiej senator Marek Rocki zapro-
ponował przyjęcie przez obie komisje stanowiska 
w tej sprawie. Za ważne i konieczne uznano w nim 
wspieranie współpracy transgranicznej, zainicjowa-
nej 25 lat temu w Euroregionie Nysa, a obecnie obej-
mującej wszystkie granice Polski. Komisje pozytyw-
nie oceniły działania podejmowane od 1990 r. przez 
prezydenta, parlament i rząd, służące inicjatywom lo-
kalnym w ramach priorytetów narodowych i współ-
pracy transgranicznej. Jak podkreślono, 25 lat do-
świadczeń współpracy transgranicznej, szczególnie 
w dziedzinie kultury, edukacji, gospodarki, turystyki, 
infrastruktury, ochrony środowiska, bezpieczeństwa 
oraz współdziałania młodzieży, sprzyja bezpośred-
niej integracji przygranicznych społeczności lokal-
nych oraz budowie społeczeństwa obywatelskiego 
zarówno w Polsce, jak i u naszych sąsiadów. 

W 2016 r. Komisja Spraw Zagranicznych i Unii 
Europejskiej odbyła szereg spotkań z nowo miano-
wanymi ambasadorami RP oraz kandydatami na sta-
nowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomoc-
nego RP. Podczas tych spotkań senatorowie mieli 
okazję zapoznać się z najważniejszymi priorytetami 
sprawowanego przez nich urzędu, a także z działa-
niami podejmowanymi na rzecz polepszenia stosun-
ków między Polską a krajami ich akredytacji. 

Przedstawiciele Komisji Spraw Zagranicznych 
i Unii Europejskiej brali aktywny udział w konferen-
cji Komisji ds. Unijnych Parlamentów Unii Europej-
skiej (COSAC), spotkaniach: przewodniczących 
komisji ds. europejskich (Grupa Bałtycka), delegacji 
komisji spraw zagranicznych parlamentów Czech, 
Słowacji, Węgier i Polski (Grupa Wyszehradzka), 
delegacji komisji europejskich parlamentów Francji, 
Niemiec i Polski (trójkąt Weimarski), w Międzypar-
lamentarnej Konferencji ds. Wspólnej Polityki Za-
granicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki 
Bezpieczeństwa i Obrony, międzyparlamentarnym 
posiedzeniu w sprawie cyklów europejskiego seme-
stru 2015/2016 oraz międzynarodowej konferencji 
w sprawie stabilności, koordynacji i zarządzania poli-
tyką gospodarczą w Unii Europejskiej.

W omawianym okresie komisja prowadziła aktyw-
ną działalność międzynarodową. Przewodniczący 
komisji senator Marek Rocki przyjął przewodniczą-
cego Komisji Współpracy Międzynarodowej Zgro-
madzenia Narodowego Republiki Armenii Artaka Za-
karyana (13 I 2016 r.). Podczas spotkania, w którym 
wzięli udział także senatorowie Jarosław Obremski 
i Piotr Wach, mówiono m.in. o raportach przygoto-
wanych przez sprawozdawców Zgromadzenia Par-
lamentarnego Rady Europy Roberta Waltera i Mi-
licę Marcovič, stanowiących podstawę 2 rezolucji 

w sprawie pogarszającej się sytuacji w regionie Gór-
skiego Karabachu. W opinii przewodniczącego Arta-
ka Zakaryana przyjęcie przez ZP Rady Europy tych 
dokumentów może przyczynić się do destabilizacji 
w regionie Kaukazu Południowego. Zastępcy prze-
wodniczącego komisji – senatorowie Ryszard Majer 
i Jarosław Obremski spotkali się z delegacją Komisji 
Obrony parlamentu estońskiego z jej przewodniczą-
cym Marko Mihkelsonem (3 III 2016 r.). Rozmowa 
dotyczyła m.in. sytuacji w Unii Europejskiej w związ-
ku z kryzysem imigracyjnym.

Na zaproszenie przewodniczącego komisji 
spraw zagranicznych senatora Marka Rockiego 16–
17 VI 2016 r. przebywała w Warszawie delegacja 
Komisji ds. Europejskich Senatu Francji z jej prze-
wodniczącym senatorem Jeanem Bizetem. Podczas 
spotkania rozmawiano m.in. na temat napływu imi-
grantów do UE, Partnerstwa Wschodniego, a także 
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europejskiej unii energetycznej i jednolitego ryn-
ku cyfrowego. Zwrócono także uwagę na nieko-
rzystny dla Polski projekt gazociągu Nord Stream 
2 i możliwość dekarbonizacji polskiej gospodarki 
dzięki budowie elektrowni nuklearnej. 

7 XI 2016 r. przewodniczący komisji senator Marek 
Rocki spotkał się z wiceministrem spraw zagranicz-
nych Kuwejtu Khaledem Sulaimanem Al Jarallahem. 
Wiceminister zwrócił uwagę m.in. na niewystar-
czający, jego zdaniem, wymiar polsko-kuwejckiej 
współpracy gospodarczo-handlowej. Jak dodał, 
Polska po przemianach ustrojowych jest godnym 
partnerem dla kuwejckich inwestorów, np. w bran-

ży energetycznej. W trakcie rozmowy podkreślano 
zaangażowanie polskich kontyngentów wojskowych 
i Globalnej Koalicji do walki z tzw. państwem islam-
skim w Kuwejcie i Iraku. 

Senator Marek Rocki spotkał się także z wicemini-
strem spraw zagranicznych Włoch Vincenzo Amen-
dolą (28 XI 2016 r.). W rozmowie wzięli udział także 
zastępcy przewodniczącego komisji – senatorowie 
Jarosław Obremski i Ryszard Majer oraz senator Piotr 
Wach. Wiceminister poinformował, że Włochy popie-
rają członkostwo Bałkanów Zachodnich w UE i NAtO. 
Jego zdaniem rozszerzenie może wzmocnić Unię Euro-

pejską, osłabioną przez Brexit. Wiceminister podkreślił, 
że w interesie Polski i Włoch jest współdziałanie w ra-
mach polityki wschodniej, wskazał także na zagrożenia 
związane z sytuacją w turcji. Opowiedział się za człon-
kostwem Ukrainy w Unii Europejskiej. 

1 XII 2016 r. senatorowie Marek Rocki i Piotr 
Wach spotkali się z przewodniczącym Komisji ds. 
UE parlamentu Estonii Kalle Pallingiem. Rozmawia-
no m.in. o sytuacji wewnętrznej Estonii, relacjach 
polsko-estońskich, a także o nowych wyzwaniach 
w polityce europejskiej i światowej, m.in. w związ-
ku z wyjściem Wielkiej Brytanii z UE i zmianą przy-
wództwa w USA.

Sprawy polonijne

W 2016 r. Komisja Spraw Emigracji i Łączności 
z Polakami za Granicą zebrała się 24 razy, zajęła sta-
nowisko wobec 5 ustaw. Senatorowie poparli m.in. no-
welizację ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, która umożliwiła Senatowi sprawo-
wanie opieki nad Polonią i Polakami za granicą poprzez 
współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalno-
ści pożytku publicznego. Komisja przygotowała pro-
jekt uchwały Senatu w sprawie 80. rocznicy pierwszej 
deportacji ludności polskiej do Kazachstanu, którą Se-
nat przyjął na 13. posiedzeniu, 17 III 2016 r.

W 2016 r., po 4 latach przerwy, ważnym elemen-
tem pracy komisji były sprawy związane z senacką 

pieczą nad Polonią i Polakami za granicą i podzia-
łem środków budżetowych na ten cel. Komisja po-
zytywnie zaopiniowała projekt budżet Kancelarii 
Senatu na rok 2017 w części dotyczącej opieki nad 
Polonią i Polakami za granicą (22 VII 2016 r.). Sena-
torowie zaopiniowali pozytywnie 3 projekty uchwał 
Prezydium Senatu, odnoszących się do tej kwestii: 
w sprawie trybu postępowania przy zlecaniu zadań 
publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polaka-
mi za granicą w 2016 r. (2 III 2016 r.); w sprawie okre-
ślenia kierunków działań na rzecz Polonii i Polaków 
za granicą w latach 2017–19 oraz w sprawie zasad 
zlecania zadań publicznych w zakresie opieki nad 
Polonią i Polakami za granicą (21 IX 2016 r.).
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Zgodnie z przyjętym przez Prezydium Senatu 
trybem postępowania przy zlecaniu zadań publicz-
nych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za 
granicą w 2016 r. komisja rozpatrzyła i pozytywnie 
zaopiniowała oferty rekomendowane w konkursie 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację za-
dania publicznego „Współpraca z Polonią i Polaka-
mi za granicą w 2016 r.” (8 III 2016 r.). Opinię w tej 
sprawie przekazano Prezydium Senatu. W konkursie 
złożono łącznie 498 ofert, 48 odrzucono ze wzglę-
dów formalnych. Ocenie merytorycznej poddano 
450 ofert; do dofinansowania zarekomendowano 
203 projekty, a na liście rezerwowej znalazło się 
50 ofert. Rekomendowane przez komisję konkur-
sową projekty dotyczyły m.in. wsparcia polonijnych 
mediów, edukacji i infrastruktury, poprawy pozycji 
środowisk polskich w krajach zamieszkania, a także 
utrzymania ich kontaktów i więzi z Polską. 

W omawianym okresie komisja spraw emigracji 
zapoznała się z wynikami konsultacji przeprowa-
dzonych przez marszałka Stanisława Karczewskiego 
ze środowiskami polonijnymi i polskimi za granicą, 
a także ze współpracującymi z nimi krajowymi orga-
nizacjami pozarządowymi (14 VI 2016 r.). Ich celem 
było rozpoznanie kondycji, potrzeb i oczekiwań śro-
dowisk polonijnych i wypracowanie na tej podstawie 
nowego modelu i zasad opieki Senatu nad Polonią 
i Polakami za granicą. Najwięcej postulatów doty-
czyło zwiększenia wysokości środków na projekty 
związane z nauczaniem języka polskiego, polityką 
historyczną, kształtowaniem polskiej tożsamości 
narodowej. Domagano się także lepszej koordynacji 
działań wszystkich instytucji zajmujących się 
Polonią, m.in. MSZ, Kancelarii Senatu, Kancelarii 
Prezydenta, oraz stosowania zasady „nic o nas bez 
nas”, czyli częstszego konsultowania z Polonią dzia-
łań Senatu w sferze opieki nad rodakami i udzielania 
dokładniejszych informacji. Wskazywano też na po-
trzebę wspierania rozwoju zawodowego i przedsię-
biorczości, mediów polonijnych, a także udzielania 
pomocy charytatywnej i socjalnej. 

W swoich pracach komisja spraw emigracji wiele 
uwagi poświęciła sytuacji polskiej oświaty za grani-
cą. temat ten podejmowano m.in. w związku z pra-
cami nad opracowaniem priorytetów opieki nad Po-

lonią i Polaków za granicą i udzielanego im wsparcia. 
Edukacja została wskazana w uchwale Prezydium 
Senatu jako 1. kierunek działań na rzecz Polonii i Po-
laków za granicą w latach 2017–19. W omawianym 
okresie komisja spraw emigracji omówiła sytuację 
oświaty polskiej na Wschodzie z udziałem działa-
czy oświatowych i przedstawicieli organizacji Pola-
ków z Białorusi, Litwy, Łotwy, Rosji i Ukrainy, a także 
polskich organizacji pozarządowych działających 
na rzecz Polaków na Wschodzie (6 VI 2016 r.). 
Wśród podnoszonych spraw pojawiły się kwestie 
dotyczące barier politycznych w rozwoju polskiego 
szkolnictwa, m.in. brak umowy oświatowej z Rosją 
i Białorusią, problemów z akredytacją i reorganizacją 
szkół polskich na Litwie, nielicznej wykwalifikowanej 
kadry nauczycielskiej, niedoboru podręczników, 
materiałów dydaktycznych i środków na wyjazdy dla 
młodzieży, niesystematycznego dofinansowywania 
bieżącej działalności szkół i ich potrzeb remonto-
wych. Senatorowie zapoznali się z ofertą resortów 
edukacji narodowej i spraw zagranicznych, skiero-
waną do polskich środowisk oświatowych za gra-
nicą, dotyczącą m.in. szkoleń dla nauczycieli, pod-
ręczników, edukacyjnych platform elektronicznych 
czy opracowania strategii rozwoju nauczania języka 
polskiego za granicą. 

tematem posiedzenia komisji była także sytu-
acja oświaty polskiej w Wielkiej Brytanii i Irlandii 
(18 X 2016 r.). Przedstawiciele organizacji i szkół 
prowadzących naukę w języku polskim w tych kra-
jach postulowali m.in. przyjęcie jednolitego progra-
mu nauczania i nazewnictwa, a także zwiększenie 
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funduszy przeznaczonych na kształcenie nauczycieli 
i zajęcia pozalekcyjne. Wskazywano na nadmierną 
biurokrację i zbyt małe wsparcie finansowe projek-
tów dotyczących prowadzenia zajęć plastycznych 
i sportowych dla młodzieży polonijnej, a także od 
lat nierozwiązaną kwestię braku stabilnego systemu 
dofinansowania polskich szkół społecznych za gra-
nicą na zasadach zbliżonych do finansowania przez 
państwo polskie tzw. szkolnych punktów konsulta-
cyjnych. Apelowano o uznanie statusu i stażu pra-
cy nauczycieli polonijnych, organizowanie szkoleń 
dla nauczycieli oraz zapewnienie odpowiednich 
podręczników i pomocy naukowych. Za jedną z naj-
pilniejszych kwestii uznano wprowadzenie języka 
polskiego do irlandzkiego systemu nauczania. 

Sytuacji oświaty polskiej w Niemczech poświęco-
no posiedzenie 29 XI 2016 r. Przedstawiciele polskich 
środowisk oświatowych i organizacji polonijnych 
zwracali uwagę, że choć nauczanie języka polskiego 
odbywa się zarówno w ramach systemu szkolnego 
w krajach związkowych, jak i w systemie pozaszkol-
nym, to w praktyce zajmują się tym przede wszyst-
kim organizacje społeczne, ponieważ zapisy traktatu 
o dobrym sąsiedztwie z 1991 r., gwarantujące dostęp 
do nauki języka polskiego, nie są respektowane przez 
większość krajów związkowych. Jak poinformowali 
przedstawiciele organizacji społecznych zajmujących 
się sprawami polskiej oświaty w Niemczech, polskie 
szkoły nawiązały współpracę i zamierzają wypraco-
wać jednolite stanowisko w sprawie wspierania nauki 
języka polskiego w tym kraju. Apelowali o udzielenie 
im większego wsparcia politycznego przez państwo 
polskie w trakcie rozmów ze stroną niemiecką, a tak-
że o zapewnienie stabilnego dofinansowania działal-
ności szkół społecznych. 

W 2016 r. komisja spraw emigracji zapoznała się 
z informacją sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa Andrzeja Kunerta na temat opieki nad 
polskimi miejscami pamięci narodowej poza grani-
cami kraju (8 III 2016 r.). W ciągu ostatnich 6 lat poza 
granicami zbudowano 16 cmentarzy i dużych kwater 
wojennych, wyremontowano 28 cmentarzy i kwa-
ter wojennych oraz 14 tablic pamiątkowych. Łącz-
nie rada zbudowała lub odremontowała 83 obiekty 
w 22 państwach. 

Ze względu na szczególną wagę, jaką komisja 
spraw emigracji przykłada do wspierania organiza-
cji polskich i polonijnych za granicą, troski o polskie 
dziedzictwo narodowe, a także do kultywowania 
pamięci o wydarzeniach ważnych dla naszej historii, 
senatorowie odbywają szereg podróży, by uczest-
niczyć w różnego rodzaju imprezach polonijnych 
czy uroczystościach rocznicowych. Komisja wy-
słuchała sprawozdań senatorów: Artura Warzochy 
z udziału 23 I 2016 r. w Walnym Zjeździe Sprawoz-
dawczo-Wyborczym Wspólnoty Polskich Organiza-
cji „Forum Polonii” w Wiedniu, wizytacji Pierwszej 
Społecznej Szkoły Polskiej w Austrii i Polskiej Misji 
Katolickiej; Janiny Sagatowskiej i Artura Warzochy 
z wizytacji 13–15 III 2016 r. budowy Centrum Kul-
tury Polskiej i Dialogu Europejskiego – Domu Pol-
skiego we Lwowie; Jerzego Fedorowicza z udziału 
12–14 III 2016 r. w XVI Festiwalu Poezji dla Dzieci 
„Wierszowisko 2016” (przewodniczący jury) w Wij-
chen w Holandii i spotkania z młodzieżą i nauczy-
cielami szkół polskich; Artura Warzochy z wyjazdu 
8–11 II 2016 r. do Chicago w związku z organizacją 
w lipcu 2016 r. w Polsce 1. wyjazdowego Forum 
Polonii Amerykańskiej; Jana Marii Jackowskiego, 
Macieja Łuczaka i Andrzeja Pająka z wyjazdu 21–
22 V 2016 r. na Ukrainę (otwarcie Domu Polskiego 
w Barze, spotkanie z przedstawicielami organizacji 
polskich i duchowieństwa, nauczycielami języka 
polskiego); Grażyny Sztark, Ryszarda Bonisławskie-
go i Andrzeja Pająka z wizytacji 22–25 VI 2016 r. 
Centrum Dialogu Kostiuchnówka na Ukrainie, ze 
spotkania z lokalnymi władzami i harcerzami huf-
ca „Wołyń”, z wizyty na cmentarzach legionowych 
w Polskim Lasku k. Kostiuchnówki, Wołczecku i Ma-
niewiczach; Artura Warzochy z udziału 23 IV 2016 r. 
w XII Zgromadzeniu Ogólnym Kongresu Polaków 
w Republice Czeskiej; Antoniego Szymańskiego ze 
spotkania 14 V 2016 r. z przedstawicielami Związ-
ku Kulturalno-Oświatowego Polaków w Gruzji 
„Polonia” i w obchodach 4 VI 2016 r. 25. rocznicy 
powstania Niezależnego Hufca Harcerstwa Polskie-
go „LS-Kaszuby” w Szwecji; Jana Żaryna ze spo-
tkania 22 V 2016 r. z Polonią w Polskim Ośrodku 
Społeczno-Kulturalnym w Londynie; Andrzeja Pa-
jąka z udziału 29 VI 2016 r. w konferencji „Rozwój 
współpracy z polskimi organizacjami na Wscho-
dzie” w Krakowie, podczas której omówił kierunki 
współpracy Senatu z Polonią i Polakami za granicą; 
Janiny Sagatowskiej z wizytacji 14–15 IX 2016 r. Pol-
skiej Stanicy Harcerskiej St Briavels w Wielkiej Bryta-
nii w związku ze zleconym Stowarzyszeniu „Wspól-
nota Polska” zadaniem (2. etap remontu); Grażyny 
Sztark i Macieja Łuczaka z udziału 15–16 IX 2016 r. 
w XXXVIII Sesji Stałej Konferencji Muzeów, Archi-
wów i Bibliotek Polskich na Zachodzie w Londynie; 
Artura Warzochy z udziału 9–11 IX 2016 r. w uro-
czystościach 25-lecia Wspólnoty Polskich Organiza-
cji w Austrii „Forum Polonii”, 25-lecia Dni Polskich 
w Austrii i 333. rocznicy wiktorii wiedeńskiej; Ar-



DZIAŁALNOśĆ KOMISJI

133

tura Warzochy i Jana Marii Jackowskiego z udziału 
24 VII 2016 r. w uroczystościach z okazji 180-lecia 
Pleszy, wsi polskiej na rumuńskiej Bukowinie, wizyt 
w domach polskich w Nowym Sołońcu i Suczawie 
oraz polskiej szkole w Pojana Mikuli; Jana Marii Jac-
kowskiego z wyjazdu na Ukrainę 16–18 IX 2016 r. 
(udział w obchodach 96. rocznicy bitwy pod Dy-
tiatynem, wizytacja budowy domu polskiego we 
Lwowie); Janiny Sagatowskiej z udziału 24 IX 2016 r. 
w 21. święcie Plonów Rejonu Wileńskiego w Pikie-
liszkach; Artura Warzochy z udziału 24–25 IX 2016 r. 
w IV Zjeździe Stowarzyszeń Polonijnych i Kapelanii 
Polskich w Getafe w Hiszpanii, w obchodach Dnia 
Braterstwa w Somosierze i uroczystości zasadzenia 
„dębu katyńskiego”, poświęconego mjr. Władysła-
wowi Anczycowi; Jerzego Fedorowicza z udziału 
24 IX 2016 r. w obchodach 65-lecia Sceny Polskiej 
teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie; Andrze-
ja Pająka z udziału 30 IX–2 X 2016 r. w Europejskiej 
Konferencji Nauczycieli Polonijnych „Uczymy, jak 
uczyć” w Neapolu. 

5 VII 2016 r. komisja spraw emigracji zapoznała 
się z relacjami senatorów z ich udziału w oficjalnych 
delegacjach Senatu – spotkaniach z Polonią i Pola-
kami za granicą. Przewodnicząca komisji senator 
Janina Sagatowska i senator Anna Maria Anders 
poinformowały o spotkaniach z Polakami podczas 
oficjalnej wizyty delegacji Senatu w Kazachstanie 
(5–7 V 2016 r.). Delegacja spotkała się z Polakami 
w tarazie, Merke, Ługowoje, Oziernoje i Jasnej Po-
lanie. Odwiedziła także polskie cmentarze wojsko-
we w Merke i Ługowoje. Rozmowy dotyczyły m.in. 
nowelizacji ustawy o Karcie Polaka i przygotowywa-
nej ustawy o repatriacji, mających ułatwić Polakom 
z Kazachstanu powrót do ojczyzny, a także potrze-
by zwiększenia liczby nauczycieli języka polskiego 
w tym kraju i stypendiów dla młodzieży studiującej 
w Polsce. Senator Grażyna Sztark poinformowała 
o swoich spotkaniach z Polakami na Białorusi w ra-
mach delegacji Senatu, której przewodniczyła wice-
marszałek Maria Koc. 19 III 2016 r. w Grodnie de-
legacja wzięła udział w seminarium na temat stanu 
polskiej oświaty na Białorusi, uczestniczyła także 
w obchodach 25-lecia Polonijnego Folklorystyczne-
go Zespołu Pieśni i tańca „Karolinka” w Brześciu. 

22 IX 2016 r. przewodnicząca komisji senator Ja-
nina Sagatowska oraz senatorowie Artur Warzocha 
i Ryszard Bonisławski spotkali się z przedstawiciela-
mi Związku Polaków na Białorusi na czele z jego pre-
zesem Mieczysławem Jaśkiewiczem oraz z artysta-
mi zrzeszonymi w towarzystwie Plastyków Polskich 
przy Związku Polaków na Białorusi na czele z jego 
prezesem Henadiuszem Pićko. Omówiono kierunki 
wspierania przez Senat Polonii i Polaków za granicą 
w 2017 r., a także bieżące kwestie dotyczące Pola-
ków na Białorusi, przede wszystkim nauczania języ-
ka polskiego. 

18 V 2016 r. w Senacie przewodnicząca komisji 
senator Janina Sagatowska spotkała się z przedsta-

wicielami Stowarzyszenia Lotników Polski Południo-
wej im. mjr pil. Karola Pniaka. Rozmawiano na temat 
możliwości nawiązania współpracy z polskimi lotni-
kami rozsianymi po świecie po II wojnie światowej, 
a także o zamiarze powołania światowego Stowa-
rzyszenia Lotników Polskich.

W omawianym okresie Komisja Spraw Emigra-
cji i Łączności z Polakami za Granicą zorganizo-
wała 2 konferencje. W Senacie i na Uniwersytecie 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
odbyła się konferencja w 50. rocznicę obchodów 
1000-lecia chrztu Polski, poświęcona uroczysto-
ściom polonijnym związanym z tym jubileuszem 
(18–19 IV 2016 r.). Spotkanie, z inicjatywy sena-
tora Jana Żaryna, zorganizowano we współpracy 
z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
i Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”. Konferen-
cja wpisała się w obchody 1050. rocznicy chrztu 

Polski. Jak podkreślano, 50 lat temu milenium było 
obchodzone przez Polaków na całym świecie – od 
Europy po Australię. W ocenie marszałka Stanisława 
Karczewskiego, który otworzył senackie spotkanie, 
milenijne obchody zorganizowane przez polską emi-
grację należą do tych kart naszej historii, o których 
niewiele wiemy. Polonii i Polakom za granicą należy 
się ogromna wdzięczność za to, że 50 lat temu zastą-
pili państwo i podjęli wysiłek przypomnienia wolne-
mu światu o tym wielkim wydarzeniu. 

Pierwszego dnia odbyły się 3 panele. Podczas 
I przybliżono m.in. historię obchodów milenijnych 
na świecie i polską myśl polityczną na uchodźstwie. 
Kolejny panel poświęcono m.in. roli Kościoła kato-
lickiego i współpracujących organizacji emigracyj-
nych w utrzymaniu polskiej tożsamości narodowej. 
Podczas III panelu omówiono przebieg obchodów 
m.in. w Rzymie i turynie. Drugiego dnia odbyły się 
4 panele tematyczne, dotyczące stosunku władz 
PRL do obchodów milenium na uchodźstwie, prze-
biegu uroczystości w USA, Europie i Izraelu oraz roli 
polskich zakonów męskich i żeńskich w obchodach 
1000-lecia Chrztu Polski na całym świecie. 

8 XII 2016 r. odbyła się konferencja „Depozyt 
Niepodległości. Rada Narodowa na uchodźstwie 
(1939–1991)”, zorganizowana pod patronatem 
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marszałków Sejmu i Senatu – Marka Kuchcińskiego 
i Stanisława Karczewskiego wspólnie z Zakładami 
Historii XX w. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w toruniu i Uniwersytetu Warszawskiego. Upamięt-
niła 25. rocznicę zakończenia działalności Rady 
Narodowej RP na uchodźstwie. Pomysłodawca 
spotkania senator Jan Żaryn przypomniał, że Radę 
Narodową utworzyły polskie ugrupowania niepod-
ległościowe i partie polityczne, które w sytuacji 
najazdu na Polskę 2 totalitaryzmów powołały do 
życia namiastkę parlamentu na uchodźstwie. Mimo 

zmieniających się okoliczności historycznych Rada 
Narodowa trwała aż do grudnia 1991 r., kiedy uzna-
no, że zostały spełnione warunki odzyskania przez 
naszej kraj suwerenności. 

Podczas konferencji odbyły się 4 sesje, poświęco-
ne różnorodnym zagadnieniom związanym z dzia-
łalnością Rady Narodowej RP zarówno w czasie 
II wojny światowej, jak i po jej zakończeniu. Przybli-
żono także postacie związane z radą, m.in. jej prze-
wodniczących Zygmunta Szadkowskiego i Francisz-
ka Wilka. 
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ZESPOŁY SENACKIE I PARLAMENTARNE
Zespoły senackie i parlamentarne są niezwykle po-

pularną wśród senatorów i posłów formą aktywności. 
Członkostwo w zespołach stanowi ważne uzupeł-
nienie działalności parlamentarzystów w komisjach 
branżowych. Umożliwia inne spojrzenie na zagadnie-
nia dotyczące szeroko rozumianej problematyki spo-
łecznej, kulturalnej, regionalnej czy gospodarczej.

W 2016 r. senatorowie należeli do 61 zespołów, 
w tym 55 parlamentarnych i 6 senackich. Kancelaria 
Senatu obsługiwała 16 zespołów zarówno senackich, 
jak i parlamentarnych. Łącznie zespoły senackie i par-
lamentarne obsługiwane przez Kancelarię Senatu 
w omawianym okresie odbyły 40 posiedzeń i zorga-
nizowały 5 konferencji.

Od początku IX kadencji Senatu działało 6 zespo-
łów obsługiwanych przez Kancelarię Senatu. Były 
to: Senacki Zespół ds. Ochrony Konsumentów pod 
przewodnictwem senatora Ryszarda Majera; Ka-
szubski Zespół Parlamentarny pod przewodnictwem 
senatora Kazimierza Kleiny; Parlamentarny Zespół 
Miłośników Historii, kierowany przez senatora Jana 
Żaryna; Parlamentarny Zespół ds. Reparacji Należ-
nych Polsce pod przewodnictwem senatora Jerze-
go Czerwińskiego; Parlamentarny Zespół Obrony 
Chrześcijan na świecie, kierowany przez senatora 
Roberta Mamątowa; Parlamentarny Zespół Wspie-
rania Inicjatyw Obywatelskich i Kontaktów z Organi-
zacjami Pozarządowymi pod przewodnictwem mar-
szałka Stanisława Karczewskiego.

W 2016 r. powołano do życia 5 zespołów senac-
kich: Senacki Zespół ds. Wychowania Młodego Po-
kolenia, kierowany przez senatora Kazimierza Wiatra 
(podejmowanie działań na rzecz dobrego wychowa-
nia dzieci i młodzieży, inicjowanie dyskusji na temat 
ważnych spraw młodego pokolenia); Senacki Zespół 
Przyjaciół Warmii i Mazur pod przewodnictwem 
senator Małgorzaty Kopiczko (wspieranie działań na 
rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego Warmii 
i Mazur, inicjowanie działań Senatu służących popra-
wie jakości aktów normatywnych dotyczących tego 
regionu, współpraca z organizacjami promującymi 
Warmię i Mazury); Senacki Zespół Strażaków, kie-
rowany przez senatora Jana Hamerskiego (dbałość 
o sprawy bezpieczeństwa pożarowego państwa, 
współpraca z odpowiednimi służbami i struktura-
mi rządu, podejmowanie działań zmierzających do 
zwiększania efektywności ochrony przeciwpożarowej 

i bezpieczeństwa cywilnego); Senacki Zespół Śląski 
pod przewodnictwem senatora Arkadiusza Grabow-
skiego (wspieranie działań na rzecz wszechstronnego 
rozwoju gospodarczego, społecznego, kulturowego 
województwa śląskiego i opolskiego, popularyzowa-
nie wartości regionalnych, rozwój edukacji regional-
nej, promocja i upowszechnianie wiedzy o kulturze 
i historii śląska); Senacki Zespół Sportowy, kierowany 
przez senatora Aleksandra Szweda (czynne uprawianie 
sportu i jego propagowanie, organizowanie aktywno-
ści fizycznej parlamentarzystów, współorganizowanie 
imprez sportowych, propagowanie aktywnych form 
spędzania wolnego czasu, podejmowanie działań na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych). 

W omawianym okresie swoją działalność rozpoczę-
ło także 5 zespołów parlamentarnych, obsługiwanych 
przez Kancelarię Senatu: Parlamentarny Zespół ds. 
Ameryki Środkowej i Karaibów pod przewodnictwem 
senatora Jerzego Fedorowicza (promowanie i wspo-
maganie wymiany dotychczasowych doświadczeń we 
współpracy gospodarczej, naukowej i kulturalnej mię-
dzy Polską a krajami Ameryki środkowej i Karaibów, 
poszukiwanie perspektyw nawiązania stałej współpra-
cy z krajami tego regionu); Parlamentarny Zespół 
ds. Dzieci, kierowany przez posłankę Alicję Chybicką 
(podejmowanie działań na rzecz wszechstronnego 
rozwoju dzieci i młodzieży); Parlamentarny Zespół 
ds. Harcerstwa w Polsce i Poza Granicami Kraju 
pod przewodnictwem senatora Kazimierz Wiatra (po-
dejmowanie działań na rzecz dobrego wychowania 
dzieci i młodzieży w ramach organizacji harcerskich 
w Polsce i wspieranie harcerstwa poza jej granicami); 
Parlamentarny Zespół ds. Kultury, Tradycji i Dzie-
dzictwa Małych Ojczyzn, kierowany przez wicemar-
szałek Marię Koc (propagowanie działalności twór-
ców i animatorów kultury w małych środowiskach, 
organizowanie konferencji promujących dziedzictwo 
małych ojczyzn, inicjowanie przedsięwzięć środowisk 
związanych z mediami regionalnymi, upowszechniają-
cych lokalne dziedzictwo kulturowe); Parlamentarny 
Zespół ds. Opieki nad Osobami Niesamodzielnymi, 
kierowany przez senatora Mieczysława Augustyna 
(monitorowanie sytuacji osób niesamodzielnych i ich 
rodzin, inicjowanie działań parlamentu i rządu służą-
cych jej poprawie, wspieranie inicjatyw i zmian legisla-
cyjnych zmierzających do stworzenia kompleksowego 
systemu wsparcia dla osób niesamodzielnych). 

Zespoły senackie

Senacki Zespół ds. Ochrony Konsumentów 
25 II 2016 r. zajął się oceną skuteczności działań podej-
mowanych przez służby publiczne przeciwko tzw. do-
palaczom, czyli różnego rodzaju substancjom o dzia-
łaniu psychoaktywnym, nieznajdującym się na liście 

substancji kontrolowanych ustawą o przeciwdziałaniu 
narkomanii. Senatorowie zapoznali się z działaniami 
m.in. Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Służby Celnej, 
Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii 
w Ministerstwie Zdrowia czy Prokuratury Generalnej, 
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a także z problemami natury prawnej i organizacyjnej, 
utrudniającymi skuteczność eliminowania z obrotu 
tego typu środków. Jak poinformował główny inspek-
tor sanitarny Marek Posobkiewicz, w latach 2012–15 
Państwowa Inspekcja Sanitarna przeprowadziła ponad 
3200 kontroli, ujawniła 665 punktów sprzedaży „do-
palaczy”, zakwestionowała ponad 160 tys. produktów 
i nałożyła kary pieniężne w wysokości ok. 50 mln zł. 
Liczba sklepów z „dopalaczami” zmniejszyła się 
z 1378 w 2010 r. do 170 ujawnionych w 2015 r. Nie-
stety, tego typu środki nadal są łatwo dostępne w inter-
necie i tańsze od klasycznych narkotyków. Na prawne 
uwarunkowania utrudniające podejmowanie skutecz-
nych działań na rzecz wyeliminowania z obrotu środ-
ków chemicznych o charakterze psychoaktywnym 
zwróciła uwagę prokurator Anna Wiśniewska z Pro-
kuratury Generalnej. W trakcie dyskusji proponowa-
no nawiązanie do modelu brytyjskiego, opartego na 
zakazie produkcji i handlu całymi grupami substancji 
o określonych cechach generycznych, a nie, jak w Pol-
sce, enumeratywnie wyliczonych w załączniku do 
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Wskazywano 
też na rozwiązanie przyjęte na Litwie i Łotwie, gdzie li-
sta substancji ujęta w katalogu środków odurzających 
bądź substancji psychotropowych jest rewidowana 
co miesiąc w drodze rozporządzeń. Mówiono także 
o trudnościach, jakie napotykają lekarze udzielający 
pomocy osobom zatrutym „dopalaczami” ze wzglę-
du na brak procedur leczenia w przeciwieństwie do 
leczenia zatruć klasycznymi środkami odurzającymi. 
Przewodniczący zespołu senator Ryszard Majer pod-
kreślił znaczenie profilaktyki w zwalczaniu produkcji 
i handlu „dopalaczami” i przypomniał o możliwości 
uruchomienia w parlamencie szybkiej ścieżki legisla-
cyjnej, zmierzającej do ukrócenia tego procederu. 

Utworzony 13 IV 2016 r. Senacki Zespół Przyja-
ciół Warmii i Mazur 10–11 VI 2016 r. zorganizował 
posiedzenie wyjazdowe w Giżycku na zaproszenie 
władz samorządowych miasta. Senatorowie wzięli 
m.in. udział w Giżyckich Regatach Żeglarskich „Rząd 
– Samorząd”. 

Senacki Zespół Strażaków, utworzony 19 V 2016 r., 
wśród zagadnień, jakimi zamierza się zająć, wskazał 
zapoznanie się ze stanem systemu Państwowego Ra-
townictwa Medycznego i rolą Ochotniczych Straży 

Pożarnych w krajowym systemie ratowniczo-gaśni-
czym (21 IX 2016 r.). Senatorowie chcą też propago-
wać akcję „Ognisty ratownik, gorąca krew”, zachę-
cającą do honorowego krwiodawstwa. 30 XI 2016 r. 
zorganizowano posiedzenie poświęcone wysokości 
środków na zadania wykonywane przez Państwową 
Straż Pożarną (PSP), przewidzianych w projekcie usta-
wy budżetowej na rok 2017, a także wykorzystaniu 
środków budżetowych w 2016 r. Jak poinformował 
zastępca komendanta głównego PSP Marek Jasiński, 
w 2016 r. wykonano 52 zadania inwestycyjne o war-
tości kosztorysowej 309,5 mln zł (przebudowa lub 
rozbudowa istniejących obiektów bądź budowa no-
wych). W ramach projektu ustawy modernizacyjnej na 
lata 2017–20 dla PSP zaplanowano środki z budżetu 
państwa w wysokości 26,5 mln zł i z rezerwy celowej 
w wysokości 18,3 mln zł. Planowany jest zakup m.in. 
378 samochodów ratowniczo-gaśniczych, 22 przy-
czep do przewozu kontenerów i 87 zestawów hydrau-
licznych narzędzi ratowniczych. Komendant główny 
Państwowej Straży Pożarnej powołał specjalny zespół, 
który sprawdził koszty budowy komend powiatowych 
i jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP. Dyrektor De-
partamentu Budżetu w MSWiA Władysław Budzeń 
przedstawił projekt „Programu modernizacji Policji, 
Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura 
Ochrony Rządu w latach 2017–20”, mający na celu 
poprawę skuteczności i sprawności działania tych 
służb. Obejmuje on m.in. inwestycje budowlane, za-
kupy sprzętu transportowego, techniki specjalnej, in-
formatyki i łączności, a także wyposażenia osobistego 
i ochronnego funkcjonariuszy, wzmocnienie motywa-
cyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy. Na reali-
zację programu przewidziano 9,2 mld zł. 

Senacki Zespół Śląski ukonstytuował się 
6 VII 2016 r. Senatorowie spotkali się z przedstawicie-
lami Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i jej 
oddziału w Opolu, by poznać plany i prace inwesty-
cyjne na terenie województw śląskiego i opolskiego 
w 2016 i 2017 r. (19 X 2016 r.). Na duże zadania in-
westycyjne na autostradach i drogach ekspresowych 
i mniejsze, czyli obwodnice w ciągach dróg krajowych 
niższych klas, przeznaczono 107 mld zł, a koszty reali-
zacji wszystkich zadań ujętych w programie budowy 
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dróg to prawie 200 mld zł. Deficyt sięgający 90 mld 
zł uniemożliwia realizację wszystkich zadań ujętych 
w planie budowy dróg. Poza limitem lub w ramach 
107 mld zł istnieje konieczność wykorzystania alokacji 
unijnej, przeznaczonej na 3 działania w ramach pro-
gramu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko”. 
W 2017 r. priorytetem będą autostrady i drogi ekspre-
sowe, a także newralgiczne odcinki dróg wyprowa-
dzających ruch z miast. W trakcie dyskusji senatoro-
wie zgłaszali szereg postulatów dotyczących budowy 
obwodnic miast i dróg w województwie śląskim, także 
tych łączących ten region z innymi województwami. 

Kolejnym tematem podjętym przez zespół była 
rewitalizacja terenów zdegradowanych wojewódz-
twa śląskiego (4 XI 2016 r.). Senatorowie zajęli 
się tym problemem ze względu na przemysł wy-
dobywczy i działalność kopalń oraz duży obszar 
terenów pogórniczych w tym regionie. W latach 
2007–13 Główny Instytut Górnictwa sporządził 
ogólnodostępną bazę terenów szczególnie za-
grożonych i sformułował koncepcję działania na 
tych terenach, które miałyby być przekształcane 
w przyszłości w ogólnodostępne tereny zielone. 
Zespołowi zaprezentowano także działania w za-
kresie rewitalizacji, podejmowane przez Główny 
Instytut Górnictwa, resort środowiska. W trakcie 
dyskusji pytano m.in. o harmonogram prac rewi-
talizacyjnych, poruszono problem ponad 150 hałd 
na śląsku, na których zalega ok. 600 mln t odpa-
dów, kwestię odpadów toksycznych po zakładach 
chemicznych w tarnowskich Górach, a także skła-
dowania odpadów niebezpiecznych z Czech na 
terenie huty Szopienice. Zwracano również uwagę 
na znaczenie właściwego monitorowania i kontroli 
nad odpadami w formie kamienia powęglowego. 
Podkreślano konieczność szybkiego opracowania 
planów działania dla poszczególnych terenów za-
grożonych. 

Zespoły parlamentarne obsługiwane przez Kancelarię Senatu

Kaszubski Zespół Parlamentarny w swoim planie 
pracy na 2016 r. umieścił m.in. zorganizowanie wy-
stawy poświęconej nowym ideom ruchu kaszubskie-
go (29 I 2016 r.). Podjęto decyzję o uhonorowaniu 
senatora II kadencji Józefa Borzyszkowskiego i wy-
rażeniu mu podziękowań za pracę na rzecz regionu 
w 70. rocznicę jego urodzin. Senatorowie spotkali 
się z przedstawicielami samorządu pomorskiego, 
środowisk kaszubskich i twórcami filmu „Mocarz” 
(18 V 2016 r.). Podczas posiedzenia m.in. zaprezento-
wano film dokumentalny tadeusza Litowczenki i Sta-
nisława Kalisza „Mocarz” o Danielu Czapiewskim, 
kaszubskim przedsiębiorcy i społeczniku, animatorze 
życia kulturalnego, twórcy Centrum Edukacji i Pro-
mocji Regionu w Szymbarku. 

Z inicjatywy zespołu w Senacie odbyła się prezen-
tacja książki „Od Chanatu do Republiki. Historyczne 
i współczesne uwarunkowania państwowości Ka-
zachstanu” pod redakcją naukową Władysława So-
kołowskiego (6 VII 2016 r.). Otwierając spotkanie, 
marszałek Stanisław Karczewski podkreślił ogromną 
serdeczność i gościnność Kazachów, z jaką się spo-
tkał podczas swojej wizyty w tym kraju. Wskazał na 
ogromny potencjał współpracy między obu krajami. 
Wspomniał także o roli Polaków mieszkających w Ka-
zachstanie. Ambasador Kazachstanu w Polsce Altay 
Abibullayev przypomniał o przypadającej w 2016 r. 
25. rocznicy uzyskania niepodległości przez jego kraj 
i 80. rocznicy pierwszej deportacji ludności polskiej 
do Kazachstanu. W trakcie dyskusji podkreślano zna-
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czenie stosunków między Polską i Kazachstanem. 
Zwracano uwagę na potrzebę wprowadzenia ruchu 
bezwizowego między obu krajami i przyznania po-
dwójnego obywatelstwa Polakom w Kazachstanie 
i polskim repatriantom z tego kraju w Polsce. 

W opinii członków, utworzonego 13 IV 2016 r., 
Parlamentarnego Zespołu ds. Ameryki Środko-
wej i Karaibów istnieje potrzeba nawiązania i roz-
wijania kontaktów z krajami Ameryki środkowej 
i Karaibów. Zespół spotkał się z przedstawicielami 
Fundacji Polska – Haiti, Fundacji Moja Dominikana, 
Polsko-Kubańskiej Fundacji „ACtO” i ambasadorem 
Republiki Kuby w Polsce Juanem Dagoberto Castro 
Martinezem (10 VI 2016 r.). Ambasador omówił sytu-
ację gospodarczą swojego kraju, a także ogranicze-
nia, jakie napotyka on we współpracy gospodarczej 
z państwami UE. Prezes Fundacji Polska – Haiti Zofia 
Pinchinat-Witucka zwróciła uwagę na potrzebę zmia-
ny postrzegania i sposobu myślenia o Haiti. Prezes 
Fundacji Moja Dominikana Katarzyna Izydorczyk 
podkreśliła, że barierą dla rozwoju wymiany tury-
stycznej jest brak polskiej placówki dyplomatycznej 
na Dominikanie i w innych krajach karaibskich. Jeśli 
chodzi o kontakty gospodarcze, Dominikana jest za-
interesowana współpracą w dziedzinie energii i eko-
logii, odnawialnych źródeł energii, a także eksportem 
produktów spożywczych. Na Dominikanie znajdują 
się też ogromne złoża niklu i jedyne na świecie ko-
palnie bursztynu błękitnego. Według Ministerstwa 
Sportu i turystyki stale rośnie liczba wyjazdów tury-
stycznych na Karaiby. 

W omawianym okresie zespół zorganizował kon-
ferencję „Współpraca Polski z krajami Ameryki środ-
kowej i Karaibów” (16 IX 2016 r.). Otwierając ją, wi-
cemarszałek Adam Bielan przypomniał historię tego 
regionu, akcentując szczególnie postawę polskich 
legionistów, którzy – wysłani przez Napoleona na 
San Domingo w celu zdławienia powstania miejsco-
wej ludności – przechodzili na jej stronę. Po zwycię-
stwie powstańców i utworzeniu Haiti jako jedyni biali 
otrzymali prawo pobytu na wyspie i możliwość naby-
wania ziemi. Jak podkreślił wicemarszałek, Dominika-
na i Kuba są coraz bardziej atrakcyjnymi kierunkami 
turystycznymi dla Polaków. Dyrektor Departamentu 
Ameryki w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Grze-

gorz Kozłowski przypomniał, że subregion Ameryki 
środkowej i Karaibów może być atrakcyjny dla Pol-
ski także z przyczyn politycznych. Kraje tego regionu 
dysponują 33 głosami w Zgromadzeniu Ogólnym 
ONZ, a uzyskanie ich poparcia może być pomocne 
w staraniach Polski o uzyskanie statusu niestałego 
członka Rady Bezpieczeństwa ONZ w latach 2018–
19. Zdaniem byłego ambasadora Polski w Wenezueli 
Krzysztofa J. Hinza ze względu na brak w regionie 
Ameryki środkowej i Karaibów dużych skupisk Po-
lonii zadaniem naszej dyplomacji powinno być kre-
owanie tam pozytywnego wizerunku Polski. W rela-
cjach bilateralnych szczególną uwagę MSZ poświęca 
kontaktom z Panamą, gdzie ma być reaktywowana 
polska ambasada. Ambasador Kuby w Polsce Juan 
Dagoberto Castro Martinez pozytywnie ocenił sta-
rania polskiego rządu o utrzymywanie dobrych rela-
cji politycznych i ekonomicznych z krajami regionu 
Karaibów, szczególnie z Kubą. Zdaniem tomasza 
Dzieńdziury z Ministerstwa Sportu i turystyki należy 
oczekiwać wzrostu liczby wyjazdów do krajów Ame-
ryki środkowej. Będzie to jednak zależne od sytuacji 
międzynarodowej, zagrożeń na Bliskim Wschodzie 
i w turcji czy cen ropy naftowej. Senator Grzegorz 
Napieralski podkreślił konieczność utworzenia pol-
skiego konsulatu generalnego na Dominikanie i za-
powiedział, że kolejne takie spotkanie odbędzie się 
za rok.

Parlamentarny Zespół ds. Dzieci ukonstytuował 
się 13 I 2016 r. W ramach zespołu działa 6 podzespo-
łów, zajmujących się zdrowiem, edukacją, sportem, 
kulturą, prawem, polityką społeczną i pomocą rodzi-
nie. W omawianym okresie zespół zajął się zagadnie-
niem dzieci z nieswoistym zapaleniem jelita (NZJ), 
nieuleczalną chorobą przewlekłą, której złe leczenie 
prowadzi do niepełnosprawności (27 I 2016 r.). Sto-
sowane obecnie standardowe metody leczenia NZJ, 
bazujące na sterydach, antybiotykach lub zabiegach 
chirurgicznych, omówił kierownik Kliniki Gastroente-
rologii i Żywienia Dzieci Warszawskiego Uniwersyte-
tu Medycznego dr Piotr Albrecht. Wskazał na potrze-
bę ułatwienia dostępu do bardziej korzystnej terapii 
biologicznej i otoczenia chorych dzieci opieką psy-
chologiczną. Zwrócił uwagę, że opieka nad dziećmi 
chorymi na NZJ powinna być w gestii Ministerstwa 
Zdrowia, a nie fundacji. Członkowie zespołu wysto-
sowali apel do ministra zdrowia i prezesa Narodowe-
go Funduszu Zdrowia o stworzenie programu lecze-
nia biologicznego dzieci chorych na NZJ. 

Członkowie zespołu zajęli się kwestią specjalizacji 
w pediatrii (13 IV 2016 r.). Jak poinformował wice-
minister zdrowia Marek tombarkiewicz, w resorcie 
utworzono specjalny zespół ds. kształcenia podyplo-
mowego, który ma ułatwić lekarzom robienie specja-
lizacji z pediatrii. Kolejny podjęty przez zespół temat 
dotyczył szpitali klinicznych. W opinii rektorów uczel-
ni medycznych kierownictwo tych placówek ma zbyt 
małą siłę przebicia, a ich problemy nie są dostrzega-
ne przez resort zdrowia. Omawiano także sprawę 
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prowadzenia badań klinicznych w obiektach wybu-
dowanych z funduszy unijnych. Kolejne zagadnienie 
dotyczyło umieszczenia fotoferezy pozaustrojowej 
na liście gwarantowanych świadczeń zdrowotnych. 
Poruszono także zagadnienie ciąży u małoletnich. 
Jak zwrócili uwagę przedstawiciele rzecznika praw 
dziecka, obniża się wiek inicjacji seksualnej, dlatego 
konieczne jest prowadzenie odpowiedniej kampanii 
edukacyjnej wśród młodzieży. Omawiając zagadnie-
nie uzależnienia dzieci od internetu, wskazywano na 
potrzebę prowadzenia akcji edukacyjnej skierowanej 
do rodziców, gdyż to oni udostępniają dzieciom od-
powiednie urządzenia elektroniczne. 

16 V 2016 r. we Wrocławiu odbyło się spotkanie 
przedstawicieli Komisji Zdrowia Sejmu i Senatu oraz 
Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci. Panele dysku-
syjne poświęcono m.in. zmianom w zakresie opieki 
zdrowotnej nad dziećmi w latach 2016–17, przygo-
towywanym przez resort, leczeniu sanatoryjnemu 
dzieci na przykładzie Szpitala Rehabilitacyjnego He-
matologicznego „Orlik” w Kudowie-Zdroju, szansom 
i zagrożeniom leczenia pediatrycznego w Polsce, 
a także przewlekłym chorobom jelit u dzieci. Za suk-
ces uznano wprowadzenie od 2017 r. do kalendarza 
szczepień szczepionki przeciwko pneumokokom. 
Problem stanowi natomiast wycena procedur me-
dycznych zarówno w ramach podstawowej opieki 
zdrowotnej, jak i w szpitalach powiatowych i klinicz-
nych. Niepokoi bardzo mała liczba lekarzy kształ-
cących się w kierunku pediatrycznym, a także brak 
miejsc, w których dzieci niepełnosprawne zarówno 
fizycznie, jak i umysłowo otrzymywałyby komplek-
sową, międzyresortową pomoc. Inny problem to 
brak opieki psychologicznej czy psychiatrycznej już 
od momentu narodzin dziecka niepełnosprawnego. 
Wskazywano na potrzebę prowadzenia kampanii 
edukacyjnych i społecznych, uświadamiających za-
równo dzieciom, jak i rodzicom, że w zwalczaniu 
chorób najważniejsza jest profilaktyka.

W swoich pracach zespół zajmował się także bie-
żącymi problemami w służbie zdrowia. Zajęto się 
sytuacją w objętym strajkiem pielęgniarek Centrum 
Zdrowia Dziecka w Warszawie (8 VI 2016 r.). Przeko-
nywano, że w wyniku strajku najbardziej ucierpią mali 
pacjenci. Podkreślano konieczność zintensyfikowania 
w resorcie zdrowia prac nad poprawą sytuacji pedia-
trii w Polsce i zmianę wyceny wysokospecjalistycz-
nych procedur pediatrycznych. Ze zrozumieniem 
przyjęto postulaty pielęgniarek, zwracano jednak 
uwagę, że inne grupy zawodowe, np. technicy ra-
diolodzy, zarabiają od nich mniej, mimo to nie grożą 
dyrekcji CZD strajkiem. W opinii członków zespołu 
zmiana systemu szkolenia pielęgniarek, jaka nastąpiła 
po wejściu Polski do UE, spowodowała, że wykształ-
cone na poziomie magisterskim mają większe ocze-
kiwania płacowe. Dlatego poszukują zatrudnienia za 
granicą i je znajdują. Członkowie zespołu postanowili 
wystosować apel do premier Beaty Szydło i ministra 
zdrowia Konstantego Radziwiłła o podjęcie pilnych 

działań zmierzających do zakończenia strajku pielę-
gniarek w Centrum Zdrowia Dziecka oraz zintensy-
fikowanie prac nad systemowym rozwiązaniem pro-
blemów pediatrii w Polsce. 

W ramach obchodów światowego Dnia Wcze-
śniaka członkowie zespołu zajęli się standardami 
opieki nad noworodkiem w Polsce (16 XI 2016 r.). 
Jak podkreślano, w związku z uchwaleniem ustawy 
„Za życiem” polepsza się opieka nad noworodkami. 
W opinii prof. Ewy Helwich, konsultanta krajowego 
ds. neonatologii, w Polsce sprawdza się funkcjonu-
jący od lat 90. system, wzorowany na USA i innych 
krajach europejskich. Występują jednak problemy 
w związku z ograniczonym dostępem do bardzo 
kosztownego specjalistycznego sprzętu medyczne-
go. Prof. Ryszard Lauterbach, kierownik Oddziału 
Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, 
wskazał na niepokojące zjawisko stopniowego spad-
ku zainteresowania wśród młodych lekarzy specjali-
zacją neonatologa, co może w przyszłości doprowa-
dzić do poważnych braków kadrowych. Kierownik 
Kliniki Zakażeń Noworodka Uniwersytetu Medycz-
nego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prof. 
Jan Mazela podkreślił konieczność stałej kontroli 
nad wcześniakami po ich wypisie ze szpitala i po-
moc przez całe życie. Dr tomasz Makaruk z Fundacji 
Wcześniak Rodzice – Rodzicom zauważył, że w Pol-
sce nie ma odpowiednich instytucji, których celem 
byłoby monitorowanie zdrowia wcześniaków w póź-
niejszych latach ich życia. Dlatego należałoby po-
wołać Narodowe Centrum Wcześniaków, ponieważ 
profilaktyka jest tańsza niż ustawiczne leczenie. 

W 2016 r. z okazji Roku Henryka Sienkiewicza 
Parlamentarny Zespół ds. Dzieci wspólnie z senacką 
Komisją Kultury i środków Przekazu zorganizował 
konkurs „Obrazki z Sienkiewicza”, którego wyni-
ki ogłoszono 21 XI 2016 r., podczas uroczystej gali 
w Sali Kolumnowej Sejmu. Jak podkreśliła wicemar-
szałek Maria Koc, konkurs to kolejna tego typu inicja-
tywa podejmowana przez zespół i cieszy tak liczny 
w nim udział. świadczy to o tym, że książki Henryka 
Sienkiewicza są czytane przez młodych ludzi i sta-
nowią dla nich cenną wartość i inspirację. Zastępca 
przewodniczącego komisji kultury senator Jan Maria 
Jackowski przypomniał natomiast, jak wyjątkową po-
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stacią był Henryk Sienkiewicz: osobą systematyczną 
i zorganizowaną, jednocześnie niezwykle aktywną 
w życiu kulturalnym, literackim i społecznym. Ko-
mentując tak liczny udział w konkursie, stwierdził, 
że jest on zaprzeczeniem opinii o tym, iż współcze-
sna młodzież nie czyta. Jedna z nagrodzonych, Julia 
Wojtacha napisała: „ …śledzę i podziwiam życie cele-
brytów. Marzę, by kiedyś kupić sobie takie buty, taką 
sukienkę, taki samochód… A gdzie miejsce na piękne 
i mądre życie? Na jakich stronach internetowych go 
szukać? Już wiem. Zacznę czytać Sienkiewicza!”.

Konkurs był adresowany zarówno do przedszko-
laków, jak i uczniów szkół podstawowych i ponad-
podstawowych, a także do podopiecznych placówek 
opiekuńczych. W jego przeprowadzenie zaangażo-
wało się 13 senatorów i 3 posłów z całej Polski; łącz-
nie nadesłano ok. 1300 prac. Etap okręgowy rozstrzy-
gano w biurach poselskich i senatorskich. Do etapu 
ogólnopolskiego zakwalifikowano 174 prace, nagro-
dzono 28 spośród nich. Nagrody przyznano w 3 ka-
tegoriach: prace literackie, prace plastyczne i filmy. 
Najwięcej prac nadesłali uczniowie szkół podstawo-
wych, przede wszystkim w kategorii prac plastycz-
nych, w której przyznano 19 równorzędnych nagród. 
Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody 
rzeczowe. Zwiedzili także parlament i wzięli udział 
w symulacji głosowania na sali posiedzeń Senatu. 
Zwycięzcom towarzyszyli opiekunowie oraz senato-
rowie i posłowie, którzy zaangażowali się w przepro-
wadzenie konkursu w swoich okręgach. 

Członkowie Parlamentarnego Zespołu ds. Har-
cerstwa w Polsce i Poza Granicami Kraju spotkali 

się z harcerzami ze Związku Harcerstwa Polskiego 
(14 XII 2016 r.), którzy przekazali im Betlejemskie 
światło Pokoju. W 2016 r. hasłem wędrówki światła 
było „Odważnie twórzmy pokój”. Podczas spotkania 
naczelniczka ZHP Małgorzata Sinica poinformowała 
o sytuacji związku, jego kondycji finansowej i pla-
nach na przyszłość.

Parlamentarny Zespół ds. Kultury, Tradycji 
i Dziedzictwa Małych Ojczyzn został utworzo-
ny 13 IV 2016 r. W przyjętym 20 VII 2016 r. planie 
pracy zespołu do końca 2016 r. ustalono, że najważ-
niejszym celem ma być pokazanie dobrych praktyk 
i przykładów wspierania działalności folklorystycznej. 
30 XI 2016 r. odbyło się posiedzenie poświęcone 
roli kultury ludowej w życiu lokalnych społeczności. 
Podczas posiedzenia działalność zaprezentował pre-
zes towarzystwa Kurpiowskiego „Strzelec” w Czarni 
i kierownik Kurpiowskiego Zespołu Folklorystyczne-
go „Carniacy” Witold Kuczyński. Dyrektor Mazowiec-
kiego Instytutu Kultury Beata Polaczyńska mówiła 
o wsparciu udzielanym lokalnym inicjatywom kultu-
ralnym. Jak stwierdziła, za nadrzędny cel postawiła 
sobie diagnozę dorobku kulturowego materialnego 
i niematerialnego Mazowsza, by w ten sposób móc 
lepiej ocenić, które inicjatywy wymagają wsparcia. 
Senator Ryszard Bonisławski i Ewa Sławińska-Dahlig 
z Łódzkiego Domu Kultury omówili różnego rodza-
ju inicjatywy związane z folklorem i kulturą ludową 
na terenie województwa łódzkiego, m.in. skansen 
,,Żywego Folkloru” w okolicach Nagawek. Prezes 
Związku Podhalan Andrzej Skupień zwrócił uwagę 
na konieczność wprowadzenia do szkół edukacji 
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regionalnej, uczącej identyfikacji z kulturą regionu. 
Na problemy finansowe ograniczające twórczość 
ludową zwróciła uwagę Helena Buńda z tatrzańskiej 
Agencji Rozwoju Promocji i Kultury. Wiceminister 
kultury Wanda Zwinogrodzka poinformowała, że 
nadal trwają prace nad systemem kierowania pro-
gramem małych grantów. Na bieżąco przyjmowane 
i rozpatrywane są wnioski o dofinansowanie tych 
inicjatyw. Przedstawiła także szereg inicjatyw lokal-
nych, regionalnych i ogólnopolskich, mających na 
celu krzewienie kultury, dofinansowywanych przez 
ministerstwo, które jest zainteresowane wspieraniem 
różnego rodzaju form badania i opisywania spuści-
zny dziedzictwa kulturalnego. Przedstawiciele stowa-
rzyszeń i organizacji, które dokumentują kulturę lu-
dową, przedstawili problemy w ich funkcjonowaniu. 

17 III 2016 r. utworzono Parlamentarny Zespół 
ds. Opieki nad Osobami Niesamodzielnymi, któ-
ry wspólnie z Parlamentarnym Zespołem ds. Osób 

Niepełnosprawnych 18 V 2016 r. podjął temat ocze-
kiwań opiekunów osób niepełnosprawnych i niesa-
modzielnych. W opinii senatora Mieczysława Augu-
styna sytuacja opiekunów osób niesamodzielnych 
wymaga zmian systemowych. W trakcie dyskusji 
wskazywano na szereg problemów, z jakimi boryka-
ją się opiekunowie osób niesamodzielnych. Prezes 
Polskiego Związku Niewidomych Anna Woźniak-
-Szymańska wskazała na pilną potrzebę utworzenia 
funkcji asystenta osobistego. Ułatwiłoby to funkcjo-
nowanie osobom niepełnosprawnym i zapewniło im 
opiekę. Mówiono także o depresji u osób, które utra-
ciły podopiecznego. Podkreślano znaczenie rodziny 
w systemie opieki nad osobami niesamodzielnymi. 
Należy ją wspierać, bo jest bardziej efektywna i tań-
sza niż zatrudnianie osób z zewnątrz. Proponowano, 
by wsparcie kierować bezpośrednio do osób niesa-
modzielnych, by to one mogły podejmować decyzje 
co do sposobu udzielania im pomocy i sprawowa-
nia opieki. Pozytywnie oceniono program „Senior 
– Wigor”, umożliwiający funkcjonowanie ośrodków 
pobytu dziennego, pozwalających opiekunom osób 
niesamodzielnych na prowadzenie w miarę normal-
nego życia. 

Zespół z uwagą przyglądał się działaniom Minister-
stwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie 
opieki nad osobami niesamodzielnymi. 23 VI 2016 r. 
dyrektor Krystyna Wyrwicka z MRPiPS przedstawiła 
założenia długofalowej opieki senioralnej do 2030 r. 
W jej ramach na lata 2014–20 powołano nową Radę 
ds. Polityki Senioralnej. Realizowane są 2 programy 
wieloletnie – „Senior – Wigor” i ASOS, adresowany 
głównie do organizacji pozarządowych. W trakcie 
dyskusji zwracano uwagę, że standardy są potrzebne, 
ale stawianie zbyt wysokich wymagań uniemożliwia 
innowacyjność, zwiększa koszty i zmniejsza dostęp-
ność usług opiekuńczych. Wskazywano na potrzebę 
zwiększenia liczby godzin usług asystenckich i dosto-
sowania ich do określonych rodzajów niepełnospraw-
ności. Potrzebna jest także weryfikacja świadczeń 
opiekuńczych w domu podopiecznego, organizowa-
nie szkoleń dla opiekunów – członków rodzin, którzy 
na co dzień zajmują się osobami niesamodzielnymi. 

Parlamentarny Zespół Miłośników Historii włą-
czył się aktywnie w obchody Narodowego Dnia Pa-
mięci „Żołnierzy Wyklętych”. Wspólnie z Parlamentar-
nym Zespołem tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 
a także Ogólnopolskim Społecznym Komitetem Upa-
miętniania „Żołnierzy Wyklętych” 25 II 2016 r. zor-
ganizowano w Sejmie, pod honorowym patronatem 
prezydenta Andrzeja Dudy, konferencję „Żołnierze 
wyklęci. Droga wolnych Polaków”. Otwierając ją, mar-
szałek Sejmu Marek Kuchciński stwierdził, że „pokole-
nie Żołnierzy Wyklętych to ludzie honoru, którzy żyli 
i walczyli w czasach kłamstwa i zdrady”. Marszałek 
Stanisław Karczewski podkreślił natomiast, że spotka-
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nie z weteranami powstania antykomunistycznego ma 
wymiar symboliczny i historyczny. Jak mówił, Żołnie-
rze Wyklęci to wielcy bohaterowie, którymi kierowała 
miłość do ojczyzny, niezłomność i rzetelność. W imie-
niu weteranów przemówił gen. bryg. Jan Podhorski, 
żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych. Jak zaznaczył, 
Żołnierze Wyklęci to ci, „którzy nie mogli się pogodzić 
po wojnie z nowym agresorem i jego poplecznikami”. 
Konferencji towarzyszyła wystawa „Zaplute karły re-
akcji” – polskie podziemie niepodległościowe 1944–
1956”, przygotowana przez Biuro Edukacji Publicznej 
Oddziału IPN w Lublinie. 

Członkowie zespołu wyrazili poparcie dla propo-
zycji podjęcia uchwały Senatu w 170. rocznicę po-
wstania chochołowskiego. Postanowili także uczest-
niczyć w różnego rodzaju akcjach promujących 
dobre książki historyczne. 6 IV 2016 r. odbyła się kon-
ferencja prasowa poprzedzająca otwarcie XXII tar-
gów Książki Katolickiej. Senator Jan Żaryn i dyrektor 
targów ks. Roman Szpakowski zachęcali do udziału 
w tym przedsięwzięciu, którego głównym tematem 
była 1050. rocznica chrztu Polski. 13 IV 2016 r. za-
prezentowano książkę tadeusza Wolszy „to, co wi-
działem, przekracza swą grozą najśmielsze fantazje. 
Wojenne i powojenne losy Polaków wizytujących Ka-
tyń w 1943 r.”. 12 V 2016 r. odbyło się posiedzenie 
poświęcone prezentacji monografii zbiorowej „Józef 
Piłsudski. Człowiek – Żołnierz – Polityk” pod redak-
cją Zbigniewa Girzyńskiego i Jarosława Kłaczkowa. 

Zespół zorganizował także konferencję w 75. rocz-
nicę pierwszego zrzutu cichociemnych (10 V 2016 r.). 
Sejm ustanowił rok 2016 Rokiem Cichociemnych. Jak 

mówiła wicemarszałek Maria Koc: „tych żołnierzy 
cechowały umiłowanie wolności, wielki patriotyzm, 
heroizm i służba dla Polski ponad wszystko”. „Czas, 
żeby przypomnieć o żołnierzach cichociemnych ca-
łemu światu” – zaapelowała. Senator Jan Żaryn pod-
kreślił natomiast, że byli oni elitą polskich sił zbroj-
nych. Wielu spośród nich wzięło udział w powstaniu 
warszawskim, a część pozostała w konspiracji po 
zakończeniu wojny. Przypomniał, że nie wszystkim 
cichociemnym udało się dotrzeć do Polski. tomasz 
Jasionek z Muzeum Wojska Polskiego i Fundacji im. 
Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej mó-
wił o roli, jaką odegrali Jan Górski, Maciej Kalenkie-
wicz i Jan Jaźwiński, proponując, a potem wcielając 
w życie ideę przerzutu spadochroniarzy i wyposa-
żenia wojskowego do okupowanej Polski. Zdaniem 
prof. Huberta Królikowskiego z Uniwersytetu Ja-
giellońskiego wiele z umiejętności wypracowanych 
podczas rekrutacji i szkolenia cichociemnych wyko-
rzystują obecnie i rozwijają wojska specjalne. to do 
spuścizny cichociemnych odwołuje się m.in. jednost-
ka GROM. 

Zespół, Instytut Pamięci Narodowej i Polskie to-
warzystwo Ziemiańskie 16 V 2016 r. zorganizowały 
w Senacie konferencję „Ziemiaństwo polskie. Prze-
szłość – teraźniejszość – przyszłość”. Jej celem było 
przypomnienie społecznej roli ziemiaństwa. Otwiera-
jąc konferencję, wicemarszałek Adam Bielan zwrócił 
uwagę na potrzebę rozwiązania kwestii reprywaty-
zacji i przywrócenia prawa własności. Wskazał także 
na wspólne cechy Senatu i ziemiaństwa – nośników 
wartości i tradycji. Senator Jan Żaryn podkreślił na-
rodotwórczą rolę ziemiaństwa, które pielęgnowało 
i kultywowało polską tradycję i kulturę, a także dba-
ło o przekazywanie i ciągłość polskich obyczajów. 
W opinii senatora ziemiaństwo polskie przyczyniło 
się do zachowania poczucia godności narodowej, 
zwłaszcza w XIX w. Senator przypomniał również 
o zasługach i godnej postawie ziemian podczas 
II wojny światowej. O walce z polskim ziemiaństwem 
w imperium rosyjskim i bolszewickim mówił sena-
tor Jan Maria Jackowski. Jak wskazał, wywłaszcza-
nie polskiego ziemiaństwa na Wschodzie stanowiło 
element depolonizacji zabranych Polsce ziem, a re-
presje w PRL były jedynie kontynuacją tych działań. 
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Dr Agnieszka Łuczak z IPN mówiła o reformie rolnej 
z 6 IX 1944 r., jej przebiegu i konsekwencjach. Kosz-
tem ziemian komuniści chcieli kupić przychylność 
innych grup społecznych, małorolnych i bezrolnych 
chłopów. Nie udało się jednak zmniejszyć nieufności 
chłopstwa, obawiającego się kolektywizacji na wzór 
sowiecki. Mecenas Maciej Obrębski, przypominając 
kolejne próby uregulowania kwestii reprywatyzacji 
po 1989 r., skonstatował, że najważniejszy problem 
stanowiły brak woli politycznej i godzenie ze sobą 
często sprzecznych interesów.

Wspólnie z Zarządem Głównym Związku Żołnie-
rzy Narodowych Sił Zbrojnych 15 IX 2016 r. zespół 
zorganizował konferencję „Narodowe Siły Zbrojne 
w walce o suwerenność Polski”, poświęconą powsta-
niu, działalności i powojennym losom żołnierzy Na-
rodowych Sił Zbrojnych – polskiej organizacji konspi-
racyjnej z lat 1942–47. Jak podkreślił wicemarszałek 
Grzegorz Czelej, przez dziesiątki lat na temat NSZ 
milczano albo mówiono źle. Jego zdaniem obecnie 
mamy możliwość odkłamania historii i powiedzenia 
prawdy, niezbędnej także naszym dzieciom. Według 
senatora Jana Żaryna polski naród „bardzo długo 
wychodził z ciemności, żeby zrozumieć fenomen 
Narodowych Sił Zbrojnych”. NSZ na tle innych for-
macji podziemia niepodległościowego z lat 1942–45 
przedstawił historyk i publicysta Leszek Żebrowski. 
W referacie „Myśl zachodnia NSZ” dr Rafał Sierchuła 
z poznańskiego oddziału IPN przypomniał, że NSZ 
nie tylko były organizacją wojskową, ale też podej-
mowały działalność o charakterze administracyjnym, 
przygotowując kadry dla powojennej Polski. O anty-

komunistycznym działaniu NSZ mówił historyk Seba-
stian Bojemski: „Choć wszystkie organizacje niepod-
ległościowe – Armia Krajowa, Bataliony Chłopskie 
i inne – prowadziły operacje taktyczne wobec agre-
sji komunistycznej, głównie środowiska prawicowe, 
przede wszystkim NSZ, traktowały tę kwestię na po-
ziomie strategii”.

Parlamentarny Zespół Obrony Chrześcijan na 
Świecie 17 III 2016 r. zorganizował posiedzenie, po-
święcone sytuacji chrześcijan na Bliskim Wschodzie, 
podczas którego ks. prof. Waldemar Cisło z UKSW 
i ks. Mariusz Boguszewski z Papieskiego Stowarzy-
szenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie mówili o sy-
tuacji chrześcijan w Iraku i w ogarniętej wojną Syrii. 
Na obszarach kontrolowanych przez bojowników 
islamskich dochodzi do celowego niszczenia chrze-
ścijańskich obiektów sakralnych i zmuszania ludno-
ści do przechodzenia na islam. Na przedmieściach 
Damaszku muzułmańscy przywódcy religijni wy-
dali w 2013 r. fatwę legitymizującą prawo sunnitów 
do konfiskowania dóbr i posiadłości należących do 
chrześcijan i wszystkich, „którzy nie wyznają sun-
nickiej religii”. Dramatycznie maleje także liczba 
chrześcijan w Iraku, w którym w 2003 r. mieszkało 
1,5 mln chrześcijan. Obecnie jest ich tam zaledwie 
300 tys. W akcję niesienia pomocy ludności cywil-
nej na obszarach objętych konfliktem aktywnie włą-
cza się Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi 
w Potrzebie. Zdaniem ks. Waldemara Cisły pomoc 
należy nieść w ogarniętym wojną domową kraju, 
nie powinno się obiecywać Syryjczykom dobrobytu 
w krajach Unii Europejskiej. Zespół wystosował apel 
do wszystkich ludzi dobrej woli o podjęcie wszelkich 
możliwych działań politycznych i dyplomatycznych, 
także w sferze duchowej, w celu powstrzymania tra-
gedii. Zapowiedziano też zorganizowanie konferen-
cji w Senacie, mającej na celu nagłośnienie problemu 
łamania podstawowych praw człowieka na Bliskim 
Wschodzie, w szczególności prześladowań chrześci-
jan w Syrii i Iraku. 

Parlamentarny Zespół Wspierania Inicjatyw 
Obywatelskich i Kontaktów z Organizacjami Po-
zarządowymi spotkał się z ministrem Wojciechem 
Kaczmarczykiem, pełnomocnikiem rządu ds. spo-
łeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania 
(28 I 2016 r.). Przedstawił on plan działań, jakie za-
mierza realizować w zakresie reform instytucjonal-
nych w sferze pożytku publicznego, funkcjonowania 
organizacji pozarządowych i inicjatyw społeczeństwa 
obywatelskiego. Zapowiedział m.in. zorganizowanie 
konferencji i przedstawienie założeń programowych 
Narodowego Programu Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego, a także zaproszenie organizacji 
III sektora do współpracy w zespołach eksperckich, 
zajmujących się konkretnymi obszarami tematycz-
nymi. Wyznaczono 4 kierunki działań Narodowego 
Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskie-
go: prace na rzecz reform instytucjonalnych; zmia-
ny w ustawie o działalności pożytku publicznego 
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i o wolontariacie, zmierzające do odformalizowania 
procesu składania i oceny ofert na realizację zadań 
publicznych przez organizacje pozarządowe; finan-
sowanie III sektora, wykraczające poza finansowanie 
branżowe, znajdujące się w gestii poszczególnych 
ministerstw; zwrócenie się w stronę wolontariatu 
jako wzmocnienia działalności III sektora, np. utwo-
rzenie Polskiego Korpusu Solidarności. Wszystkie te 
propozycje programowe trzeba skonsultować z orga-
nizacjami pozarządowymi. Całość wsparcia powinna 
być ulokowana pod bezpośrednim nadzorem preze-
sa Rady Ministrów i stanowić profesjonalną, rządo-
wą agencję rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 
W trakcie dyskusji członkowie zespołu wyrazili uzna-
nie dla próby podniesienia rangi tej problematyki i do-
strzeżenia znaczenia wolontariatu. Zwracano jednak 
uwagę, że niezwykle ważne jest utrzymanie niezależ-
ności organizacji pozarządowych. Zauważono też 
potrzebę ograniczenia biurokracji, która przeszkadza 
w działalności małych organizacji pozarządowych. 

Podczas kolejnego posiedzenia zespołu zapozna-
no się z projektem ankiety, skierowanej do organizacji 

pozarządowych w celu wskazania przez nie najważ-
niejszych tematów, jakimi w swojej działalności powi-
nien zająć się zespół (6 IV 2016 r.). Zaproponowano 
również, aby zapoznać się z pracami nad projektem 
ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. 
Wyniki ankiety poznano 20 VII 2016 r. Ze względu 
na dużą różnorodność potrzeb i spraw, które w nich 
przedstawiono, a także z powodu zróżnicowania 
organizacji udzielających odpowiedzi, członkowie 
zespołu postanowili najpierw odnieść się do uwag 
stowarzyszeń i fundacji non-profit działających w ma-
łych środowiskach, a także pogrupować tematycznie 
zgłoszone inicjatywy obywatelskie. Zdecydowali też, 
że rozważą m.in. celowość podjęcia prac nad ustawą 
integrującą ustawy ustrojowe o samorządach: gmin-
nym, powiatowym i wojewódzkim, zajmą się także 
tematyką finansowania organizacji pozarządowych 
i problemami, jakie pojawiły się w związku z możli-
wością przekazywania 1% podatku organizacjom po-
żytku publicznego. Postanowiono też zająć się spra-
wami związanymi z tworzeniem, koordynacją działań 
i promowaniem wolontariatu.
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Po raz pierwszy poza Warszawą, w Poznaniu, 
15 IV 2016 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Zgro-
madzenia Narodowego, zwołane w celu wysłuchania 
orędzia prezydenta RP z okazji 1050-lecia Chrztu 
Polski. Obradom przewodniczyli marszałkowie Sena-
tu i Sejmu – Stanisław Karczewski i Marek Kuchciń-
ski. W posiedzeniu oprócz parlamentarzystów wzięli 
udział: prezydent Andrzej Duda, członkowie Rady 
Ministrów, Konferencji Episkopatu Polski, przedstawi-
ciele parlamentów europejskich i korpusu dyploma-
tycznego. 

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński odczytał list, 
przygotowany przez marszałków obu Izb, w którym 
przypomnieli oni, że z chwilą przyjęcia chrztu „do-
konała się na ziemiach polskich zasadnicza zmiana 
historyczna, mająca mocne oparcie w wartościach 
wówczas upowszechnianych na kontynencie euro-
pejskim. Polska i jej władca stawali się częścią Europy 
chrześcijańskiej”. „Przyjęcie chrztu włączyło Polskę 
w krąg świata chrześcijańskiego, tworząc nowoczesne 
podstawy identyfikacji kulturowej i religijnej mieszkań-
ców państwa piastowskiego, a w konsekwencji rów-
nież politycznej i narodowej Polaków. Chrzest umocnił 
podmiotowość w środowisku międzynarodowym oraz 
wewnętrzną spoistość państwa, wprowadzając naszą 
ojczyznę do grona państw cywilizacji zachodniej” – 
napisali marszałkowie Sejmu i Senatu. Przypomnieli 
też, że początek chrystianizacji uznajemy od wieków 
za symboliczną cezurę państwowości polskiej. Jak za-
znaczyli, „Akt chrztu diametralnie odmienił życie Po-
laków, nie tylko dostarczył odmienne od dotychcza-
sowych zasady moralne, ale dał im całkowicie nowe, 
nieznane wcześniej możliwości działania. (…) Dzięki 
pojawieniu się nowego, opartego na Dekalogu, prawa 
ukształtowały się zasady moralne i bardziej egalitarne 
stosunki społeczne”. Marszałkowie przypomnieli też 
słowa św. Jana Pawła II: „Mówiąc bowiem o chrzcie, 
nie mamy na myśli tylko sakramentu chrześcijańskiej 
inicjacji przyjętego przez pierwszego historycznego 
władcę Polski, ale też wydarzenie, które było decy-
dujące dla powstania narodu i dla ukształtowania się 
jego chrześcijańskiej tożsamości. W tym znaczeniu 
data chrztu Polski jest datą przełomową. Polska jako 
naród wychodzi wówczas z własnej dziejowej prehi-
storii, a zaczyna istnieć historycznie”.

Z kolei marszałek Senatu Stanisław Karczewski 
odczytał tekst uchwały podjętej przez obie Izby. 
W 1050. rocznicę przyjęcia chrześcijaństwa na na-
szych ziemiach wyrażono w niej „wdzięczność twór-
com państwowości i wszystkim pokoleniom Polaków, 
którzy wiernie trwali przy zasadach wyznaczających 
naszą tożsamość”. 

W orędziu wygłoszonym przed Zgromadzeniem 
Narodowym prezydent Andrzej Duda powiedział 
m.in.:

„Zgodnie z tradycją chrzest władcy Polan odbył się 
najpewniej w Wielką Sobotę, 14 kwietnia 966 roku. 
I to wtedy też narodziła się Polska. (…) Narodziła się 
dla siebie, jako wspólnota narodowa i polityczna, bo-
wiem przyjęcie chrztu w obrządku łacińskim określi-
ło naszą polską tożsamość. Odtąd zaczęliśmy o sobie 
samych myśleć i mówić: «my, Polacy». (…) Rok 966 
to zatem najważniejsza cezura w naszych dziejach. 
A obecne uroczystości są świętowaniem 1050. «uro-
dzin» naszego narodu i Ojczyzny. Poczytuję sobie za 
zaszczyt i bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj tu, 
w Poznaniu, siedzibie pierwszego biskupstwa na zie-
miach polskich, wszyscy razem – w gronie najwyż-
szych władz Rzeczypospolitej, episkopatu i ducho-
wieństwa Kościoła katolickiego i innych wspólnot 
chrześcijańskich i religijnych wraz z przedstawicie-
lami wielu zaprzyjaźnionych państw Europy i świata 
– zainaugurować obchody tego czcigodnego jubile-
uszu. (…)

Rozpoczynając te obchody jubileuszowe, kieru-
jemy nasze myśli ku uroczystościom poprzednim 
– milenium chrztu Polski w roku 1966. Były one nie-
zwykłym doświadczeniem dla całej naszej wspólnoty 
i jedynym tego rodzaju fenomenem w Europie środ-
kowej i Wschodniej tamtych czasów. (…) Uroczysto-
ści trwały cały rok, gromadząc niezliczone tłumy Po-
laków. Jubileusz uczciło także ponad 50 tys. rodaków 
na emigracji: w Londynie i Chicago, Rzymie i Paryżu, 
a nawet w Australii i Nowej Zelandii. śmiało można 
powiedzieć, że dzięki inicjatywie Prymasa tysiąclecia 
cały naród polski umocnił więź łączącą go z chrze-
ścijańskim dziedzictwem. Stało się tak pomimo prze-
szkód ze strony władz komunistycznych (…). Obcho-
dy milenijne z 1966 roku i szczególna w nich rola 
Prymasa tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego ujawniły 
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ponadczasowe znaczenie chrztu Mieszkowego i jed-
noczącą siłę chrześcijaństwa dla naszej wspólnoty. 
(…) Polacy wybrali wierność Kościołowi, autentyczną 
miłość Ojczyzny i nadzieję na odzyskanie wolności. 
Umocnił się autorytet biskupów i kapłanów. Dzieło 
prymasa Wyszyńskiego otworzyło drogę do ponty-
fikatu Ojca świętego Jana Pawła II i do pokojowej 
rewolucji «Solidarności». 

Milenium dało nam, Polakom, poczucie suweren-
ności w wymiarze najbardziej podstawowym – jako 
wolnym ludziom i obywatelom. (…) Z tego wielkiego 
bogactwa możemy i chcemy nadal czerpać. Jest to 
też dla nas lekcja na przyszłość: że my, Polacy, po-
trafimy dokonać wielkich, ważnych rzeczy, jeśli tylko 
będziemy działać razem i zgodnie z łączącymi nas 
wartościami. Wartościami, których źródłem jest nie-
rozerwalny związek polskości z jej chrześcijańskimi 
korzeniami. 

tysiąc pięćdziesiąt lat temu Polska przystąpiła 
do ówczesnej chrześcijańskiej wspólnoty europej-
skiej. Dobrowolnie. Ze świadomością korzyści, jakie 
niósł ze sobą ten akt. także korzyści politycznych. 
Dzięki dalekowzrocznej decyzji księcia Mieszka 
chrystianizacja dała Polsce potężny impuls rozwo-
jowy. Państwo zyskało mocniejsze podstawy bez-
pieczeństwa i suwerenności. Z biegiem lat stawało 
się coraz nowocześniejsze, sprawniej rządzone, 
spójne wewnętrznie. (…) wejście w krąg cywilizacji 
chrześcijańskiej – w jej odmianie łacińskiej – było 
dla nas prawdziwym przełomem. trzy filary tej cy-
wilizacji stały się też filarami polskiej tożsamości 
i kultury. Pierwszym z nich była i jest grecka filozo-
fia, czyli umiłowanie mądrości. (…) Drugim filarem 
była i jest rzymska myśl prawna i ustrojowa. (…) 
trzecim filarem był i jest rdzeń myśli chrześcijań-
skiej: Stary i Nowy testament, Dekalog i Ewangelia. 
to nowa, rewolucyjna wizja ludzkości jako rodziny, 
jako wspólnoty braci i sióstr równych wobec Ojca 
oraz Jego moralnego prawa. to również wezwanie 

do pokoju, do żalu za popełnione zło i do wybacza-
nia doznanych krzywd. Nakaz przedkładania osoby 
ludzkiej ponad rzeczy, ponad przyziemne korzyści 
i chęć posiadania. Ochrona słabszych, wezwanie 
do solidarnej pomocy potrzebującym i genialna za-
sada pomocniczości. to uznanie godności kobiet 
i zróżnicowanego wkładu, jaki wnoszą w życie spo-
łeczeństw. Idea władzy i przełożeństwa jako służby 
oraz przekonanie, że również władcy podlegają 
osądowi moralnemu. Chrześcijaństwo to także uni-
kalna koncepcja rozdziału sacrum i profanum, tego, 
co boskie, i tego, co cesarskie. Idea autonomii, ale 
i współpracy władzy świeckiej i władzy duchownej. 
to także instytucje uniwersytetu i szkoły ludowej, 
szpitala i sierocińca. to nowa wizja etyki wojskowej, 
medycznej, gospodarczej. A wreszcie – wyżyny 
kunsztu i geniuszu, na które wznieśli się zainspiro-
wani chrześcijaństwem artyści: plastycy, architekci, 
muzycy i poeci. 

(…) Dzięki wysiłkom 30 pokoleń Polaków na ma-
pie Christianitatis przybyły inne ważne ośrodki. to na 
przykład Gniezno, w którym spoczywają relikwie św. 
Wojciecha – krzewiącego wiarę nie mieczem, a sło-
wem. to Warszawa – stolica państwa bez stosów i wo-
jen religijnych. (…), siedziba króla Jana III Sobieskiego, 
zwycięzcy spod Wiednia, oraz miasto, na przedpolach 
którego w roku 1920 powstrzymana została inwazja 
komunistycznego barbarzyństwa na Europę. to to-
ruń i Frombork – miasta związane z Mikołajem Ko-
pernikiem, kanclerzem kapituły warmińskiej, sprawcą 
jednego z największych przełomów w dziejach myśli 
ludzkiej. to Kraków – miasto św. biskupa Stanisława ze 
Szczepanowa, mężnego głosiciela moralnych powin-
ności władz publicznych, miasto Akademii Krakow-
skiej i księdza Pawła Włodkowica – jednego z najwy-
bitniejszych teoretyków tolerancji religijnej. to Kraków 
Karola Wojtyły – świętego papieża Jana Pawła II, który 
w całym znaczeniu tego wyrażenia wprowadził Ko-
ściół w drugie tysiąclecie. to Poznań – stolica bisku-
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pia Wawrzyńca Goślickiego, XVI-wiecznego autora 
oryginalnych koncepcji ustrojowych, którymi inspiro-
wali się twórcy amerykańskiej Konstytucji oraz wielu 
innych przeciwników monarszej samowoli. to Brześć 
Litewski – miejsce zawarcia unii kościelnej, będącej 
jednym z największych wysiłków na rzecz pojednania 
chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu. to Częstocho-
wa – miasto, które trzeba odwiedzić, aby zrozumieć 
szczególną pozycję i szacunek, jakimi cieszą się w Pol-
sce kobiety. (…) to setki miejscowości, szczególnie na 
dawnych Kresach, w których mniejszości etniczne i re-
ligijne żyły obok siebie w pokoju. 

(…) Cywilizacja chrześcijańska – od 1050 lat współ-
tworzona i ofiarnie broniona przez Polaków – jest 
wynikiem tytanicznej pracy i walki milionów ludzi. 
Efektem wielu dociekań i eksperymentów, historycz-
nych prób i błędów. Jest tworem dojrzałym, uniwer-
salnym, wywierającym przemożny wpływ na całą 
ludzkość. Nie jest skamieliną. Wciąż organicznie się 
rozwija. Swoich młodych liści i pędów potrzebuje tak 
samo, jak ukrytych korzeni. Potrzebuje też pośredni-
czącego między nimi pnia, czyli naturalnej syntezy 
starego i nowego. (…) niszczenie podstaw naszej cy-
wilizacji oraz próby zastępowania ich innymi, niespój-
nymi, luźno naszkicowanymi koncepcjami, zawsze 
było i zawsze będzie okupione ogromem cierpień 
i zniszczeń. Najdobitniej dowiódł tego wiek XX i dwa 
straszliwe w skutkach projekty ideologiczne: komu-
nizm i nazizm. 

Wiek XXI szybko postawił nas wobec nowych, trud-
nych wyzwań. W warunkach globalnej wioski natural-
na rywalizacja odmiennych modeli cywilizacyjnych 
osiągnęła niespotykaną dotąd intensywność. W Pol-
sce i w Europie toczą się debaty dotyczące tego, jak 
odnieść się do tych nowych wyzwań. Osobiście uwa-
żam, że w tej sytuacji warto przede wszystkim zaufać 
sile naszej tożsamości. Sięgnąć do bogatego skarb-
ca myśli, doświadczeń i rozwiązań wypracowanych 
w połączonym nurcie dwóch wielkich tradycji: grec-
ko-rzymskiej i judeochrześcijańskiej. to one powinny 
być podstawą naszych działań. (…)

Jesteśmy tu dzisiaj razem w piastowskim Poznaniu 
– kolebce naszego państwa i narodu, kolebce naszej 
wspólnoty – w 1050. rocznicę chrztu Mieszka. Jeste-
śmy tu, ponieważ rozumiemy ciążącą na nas odpo-
wiedzialność. Odpowiedzialność zarówno wobec 
historii, jak i wobec przyszłych pokoleń Polaków. (…) 

Dlatego też – oddając hołd naszym dalekowzrocz-
nym poprzednikom sprzed 1050 lat – pragnę dzisiaj 
z całą mocą wyrazić przekonanie, że idąc za wskaza-
niem naszego wielkiego rodaka [papieża Jana Pawła 
II], Polska jest i pozostanie wierna swojemu chrześci-
jańskiemu dziedzictwu. W nim mamy bowiem wy-
próbowany, mocny fundament dla przyszłości”. 
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AKTYWNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

Wizyty oficjalne delegacji Senatu

Delegacje Senatu w 2016 r. złożyły oficjalne wi-
zyty w Czechach, Estonii, Kazachstanie, Niemczech 
i na Węgrzech. Przewodniczył im marszałek Stani-
sław Karczewski. Podczas tych wyjazdów senatoro-
wie zawsze spotykali się z przedstawicielami Polonii, 
zapoznawali się z jej problemami.

Na zaproszenie przewodniczącego Bundesra-
tu, premiera Saksonii Stanisława tillicha marszałek 
Stanisław Karczewski z delegacją złożył wizytę 
w Niemczech (21–22 IV 2016 r.). W skład delegacji 
wchodzili członkowie Komisji Spraw Zagranicznych 
i Unii Europejskiej – przewodniczący senator Marek 
Rocki i jego zastępca senator Jan Dobrzyński oraz 
senatorowie Dorota Czudowska i Marek Pęk.

Pierwszego dnia wizyty marszałek Stanisław Kar-
czewski spotkał się z przewodniczącym Bundesratu 
Stanisławem tillichem. Podczas rozmowy poruszo-
no m.in. kwestie dotyczące polityki migracyjnej i po-
mocy humanitarnej dla uchodźców. Przewodniczący 
Bundesratu zwrócił uwagę, że do Niemiec napłynę-
ło 1,2 mln uchodźców, co stanowi duże obciążenie 
dla lokalnych samorządów. Marszałek Stanisław Kar-
czewski przypomniał polskie stanowisko, że nasz 
kraj przyjmie uchodźców, ale nie emigrantów. Za-
deklarował także gotowość do udzielenia pomocy 
humanitarnej, jeśli zajdzie taka potrzeba. 

Marszałek Senatu spotkał się także z przedstawi-
cielami rządu Saksonii: ministrem ds. sprawiedliwo-
ści Sebastianem Gemkowem oraz ministrem ds. śro-
dowiska i rolnictwa thomasem Schmidtem. 

Senacka delegacja złożyła również wizytę w par-
lamencie Saksonii i krótko uczestniczyła w jego ob-
radach. Marszałek Senatu rozmawiał z przewodni-
czącym parlamentu Saksonii Matthiasem Rößerem. 

tego samego dnia w Berlinie senatorowie spotkali 
się z przedstawicielami Polonii. Marszałek Senatu, 
pytany o wsparcie dla Polonii, m.in. w zakresie po-
mocy prawnej i szkół, powiedział, że organizacje 
polonijne są i będą wspierane przez Senat, Polska 
nie może jednak, jak zaznaczył, wyręczać w niektó-
rych sprawach innych krajów. Podczas spotkania po-
ruszono także kwestię uregulowania statusu Polonii 
niemieckiej. 

22 IV 2016 r. delegacja złożyła wizytę w siedzi-
bie Bundesratu. Senatorowie spotkali się z prze-
wodniczącym Bundesratu Stanisławem tillichem 
i koordynatorem rządu RFN ds. niemiecko-polskiej 
współpracy społecznej i przygranicznej premierem 
Brandenburgii Dietmarem Woidke. Rozmawiano 
o rozwoju infrastruktury kolejowej i szlaków wod-
nych, a także współpracy gospodarczej. Marszałek 
Stanisław Karczewski zwrócił uwagę na potrzebę 

pogłębienia i regulacji Odry. Przewodniczący Bun-
desratu Stanisław tillich zadeklarował chęć współ-
pracy m.in. w kwestii eksploatacji złóż miedzi w Sak-
sonii.

Delegacja spotkała się także z ministrem spraw 
zagranicznych Niemiec Frankiem-Walterem Stein-
meierem. Rozmawiano m.in. na temat szczytu NAtO 
w Warszawie, poruszono kwestie dotyczące bezpie-
czeństwa, migracji i rozlokowania uchodźców w Eu-
ropie, a także organizacji światowych Dni Młodzieży 
w Krakowie. Mówiono też o współpracy międzypar-
lamentarnej, transgranicznej, a także między regiona-
mi i landami. Politycy odnieśli się również do proble-
mów niemieckiej Polonii i jej oczekiwań na większe 
wsparcie władz federalnych, przede wszystkim w za-
kresie szkolnictwa i nauki języka polskiego zarówno 
w niemieckim systemie oświatowym, jak i poza nim.

5–7 V 2016 r. delegacja Senatu, na zaproszenie 
przewodniczącego kazachskiego Senatu Kasyma-
-Żomarta tokajewa, złożyła oficjalną wizytę w Ka-
zachstanie. Marszałkowi towarzyszyli senatorowie: 
Anna Maria Anders, Janina Sagatowska, Stanisław 
Gogacz, Ryszard Majer, Andrzej Pająk i Waldemar 
Sługocki, a także posłanka Barbara Bartuś i przedsta-
wiciele ministerstw: spraw wewnętrznych, rozwoju 
i spraw zagranicznych. 

5 V 2016 r. marszałek Stanisław Karczewski spotkał 
się z przewodniczącym Kasymą-Żomartem tokaje-
wem. Rozmawiano o współpracy międzyparlamen-
tarnej, gospodarczej, wymianie handlowej, a także 
o potrzebie rozwoju kontaktów między regionami 
obu krajów. Marszałek Stanisław Karczewski pod-
kreślił, że Polska traktuje Kazachstan jako partnera 
strategicznego w Azji Centralnej. Podziękował także 
władzom Kazachstanu za życzliwą politykę wobec 
polskiej mniejszości. Przewodniczący Kasym-Żo-
mart tokajew podkreślił, że Polacy w Kazachstanie 
nie są mniejszością, ale częścią narodu. 
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tego samego dnia marszałek Senatu rozmawiał 
z prezydentem Kazachstanu Nursułtanem Nazar-
bajewem i przewodniczącym Izby Reprezentantów 
(Mażylis) Baktykożanem Izmuchambetowem. Mó-
wiono m.in. o współpracy politycznej, gospodar-
czej, naukowej, a także wymianie młodzieży między 
obu krajami. Marszałek Senatu poruszył też kwestię 
repatriacji Polaków. 

Senatorowie spotkali się też z Eralym tugżano-
wem, zastępcą przewodniczącego Zgromadzenia 
Narodu Kazachstanu, które powstało z inicjatywy 
prezydenta tego kraju jako organ konstytucyjny, ma-
jący za zadanie reprezentację narodowości. Delega-
cja Senatu gościła u metropolity Archidiecezji św. 
Marii w Astanie, przewodniczącego Konferencji Bi-
skupów Katolickich Kazachstanu abp. tomasza Pety. 
Podczas spotkania rozmawiano o roli, jaką odgrywa 
Kościół wśród Polonii. 

Delegacja Senatu spotkała się z członkami organi-
zacji polonijnych i odwiedziła polskie cmentarze wo-
jenne. Marszałek Senatu poinformował ich o nowych 
możliwościach powrotu do kraju, które daje im nie-
dawno uchwalona nowelizacja ustawy o Karcie Polaka, 
a także o przygotowywanej nowej ustawie o repatria-
cji. Zapewnił, że wszyscy, którzy tego zechcą, będą 

mogli wrócić do kraju, a pozostających w Kazachsta-
nie Polska będzie nadal wspierać w zachowaniu kultu-
ry, tradycji, znajomości języka polskiego. Polacy z Ka-
zachstanu zwracali się z prośbą o zwiększenie liczby 
nauczycieli języka polskiego i przyznanie stypendiów 
młodzieży zainteresowanej studiami w Polsce. 

Ostatniego dnia pobytu w Kazachstanie polska 
delegacja przebywała w Oziernoje, Jasnej Polanie 
i we wsi Kellerowka, na terenach dotkniętych przez 
powódź. Marszałek Stanisław Karczewski zapewnił 
mieszkające tam osoby polskiego pochodzenia, że 
Polska jest gotowa na ich przyjęcie. W Kellerowce 
delegacja Senatu przekazała pomoc rzeczową miej-
scowemu przedszkolu, a także podręczniki szkolne, 
płyty z filmami i muzyką w języku polskim dla Domu 
Polskiego w Jasnej Polanie. 

Na zaproszenie przewodniczącego Senatu Re-
publiki Czeskiej Milana Štěcha marszałek Senatu 
wraz z delegacją 9–10 VI 2016 r. przebywał z wizytą 
w Czechach. W skład delegacji wchodzili senatoro-
wie: Arkadiusz Grabowski, Wojciech Piecha, Leszek 
Piechota, Aleksander Szwed i Jerzy Wcisła.

Podczas spotkania z przewodniczącym czeskie-
go Senatu marszałek Stanisław Karczewski zapew-
nił, że Polska będzie kontynuować działania Czech 
podczas sprawowania przewodnictwa w Grupie 
Wyszehradzkiej od lipca 2016 r., tak by głos krajów 
tego regionu było lepiej słychać w Unii Europejskiej. 
Przewodniczący Milan Štěch podkreślił zgodność 
Polski i Czech w wielu kwestiach polityki UE, w tym 
podejścia do migracji. Wyraził nadzieję, że wszyst-
kie państwa Grupy Wyszehradzkiej odrzucą projekt 
kwot dotyczących relokacji migrantów, a tym bar-
dziej nie zgodzą się na mechanizm kar za nieprzy-
jęcie ich określonej liczby. Politycy rozmawiali tak-
że o stosunkach bilateralnych, współpracy między 
regionami Polski i Czech, między parlamentami obu 
państw, a także parlamentarnych grup przyjaźni. 
Wymienili poglądy na temat polityki Komisji Europej-
skiej i unijnego referendum w Wielkiej Brytanii.
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Marszałek Stanisław Karczewski podziękował 
czeskim władzom za troskę i dbałość o polską 
mniejszość narodową zamieszkałą w Republice 
Czeskiej.

O konieczności utrzymania Unii Europejskiej 
w całości i niedzielenia jej na wschodnią i zachod-
nią, a także o szczycie NAtO w Warszawie i przeję-
ciu przez Polskę przewodnictwa w Grupie Wyszeh-
radzkiej marszałek Senatu rozmawiał z ministrem 
spraw zagranicznych Czech Lubomírem Zaorálkiem. 

Wizytę zakończyło spotkanie z przedstawicielami 
Polonii praskiego okręgu konsularnego. Polonia i Po-
lacy w Czechach są bardzo aktywną mniejszością, 
dobrze zorganizowaną, cieszącą się szacunkiem 
i uznaniem. 

Delegacja Senatu 12–13 IX 2016 r. złożyła wizytę 
na Węgrzech. Marszałkowi towarzyszyli senatoro-
wie: Dorota Czudowska, Robert Gaweł, Adam Ga-
węda, Władysław Komarnicki i Waldemar Sługocki.

Pierwszego dnia wizyty marszałek Stanisław 
Karczewski rozmawiał z przewodniczącym Zgro-
madzenia Narodowego Węgier László Kövérem 
na temat wiodącej roli, jaką Polska i Węgry chcą 
odgrywać w debacie na temat przyszłości Europy. 
Marszałek Senatu podkreślił, że kontakty dwu-
stronne oraz te w ramach Grupy Wyszehradzkiej 
są ważne, gdyż umacniają cały region. Jego zda-
niem istotne jest to, aby państwa uzgadniały w ra-
mach grupy stanowiska i jednym głosem mówiły 
na forum europejskim. W ocenie przewodniczące-
go Zgromadzenia Narodowego Węgier po decyzji 

o Brexicie nadszedł czas, by zastanowić się nad 
kształtem wspólnej Europy. Według niego zna-
czenie Europy środkowej staje się coraz większe, 
a Grupa Wyszehradzka jest pod względem gospo-
darczym najdynamiczniej rozwijającym się regio-
nem UE, co powinno mieć także konsekwencje 
polityczne.

Podczas spotkania mówiono także o współpracy 
polsko-węgierskiej na płaszczyźnie gospodarczej, 
kulturalnej, politycznej i parlamentarnej. Obaj polity-
cy przedstawili informacje na temat bieżącej sytuacji 
w swoich krajach. 

Senatorowie uczestniczyli również w obradach 
węgierskiego parlamentu. Spotkali się także z prezy-
dentem Węgier Jánosem Áderem.

13 IX 2016 r. delegację przyjął premier Węgier Vik-
tor Orban. Rozmawiano o współpracy obu państw 
w sferze gospodarczej, a także o kryzysie imigracyj-
nym w Europie. „Niezwykle cieszy nas tak znakomity 
poziom relacji gospodarczych. Podwojenie, a wręcz 
potrojenie obrotów handlowych w ostatnich latach, 
które sięgnęły 8 mld euro, mówi samo za siebie. 
Nadal jest tu jednak ogromny potencjał, którego 
uruchomienie, w mojej opinii, wymaga już nie tylko 
niewidzialnej ręki rynku, ale wręcz zdecydowanych 
działań politycznych i gospodarczych ze strony rzą-
dów, wspierających te procesy” – powiedział mar-
szałek Stanisław Karczewski.

24–25 X 2016 r. delegacja Senatu przebywała 
w Tallinie na zaproszenie przewodniczącego Riigi-
kogu (parlament Estonii) Eikiego Nestora. W skład 
delegacji weszli senatorowie: Andrzej Mioduszew-
ski, Zdzisław Pupa i Przemysław termiński oraz po-
seł Krzysztof Łapiński, przewodniczący Polsko-Es-
tońskiej Grupy Parlamentarnej.

Podczas spotkania z szefem estońskiego par-
lamentu marszałek Stanisław Karczewski powie-
dział, że region Morza Bałtyckiego ma prioryte-
towe znaczenie dla polityki zagranicznej Polski. 
Podkreślił, że Estonia jest jednym z najbliższych 
partnerów Polski w UE i NAtO. Łączą nas podob-
ne stanowiska wobec bezpieczeństwa w regionie, 
polityki wschodniej UE oraz regionalnych projek-
tów energetycznych i infrastrukturalnych. W opinii 
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przewodniczącego Eikiego Nestora Polska i Estonia 
podzielają te same wartości i dzięki temu łatwiej 
porozumieć się w kwestiach bezpieczeństwa, co 
pozwala rozmawiać o przyszłości. 

Politycy rozmawiali o sytuacji w Unii Europejskiej. 
Zgodzili się, że należy utrzymać jej jedność. Sposo-
bem na jej wzmocnienie, w ich ocenie, jest współ-
praca grup regionalnych, takich jak Grupa Wyszeh-
radzka czy Zgromadzenie Parlamentarne Państw 
Morza Bałtyckiego. 

Marszałek Senatu i przewodniczący Riigikogu 
wspólnie otworzyli wystawę „Od Wyszehradu do 
Wyszehradu”, promującą 25-lecie Grupy Wyszeh-
radzkiej i polską prezydencję w niej. 

Polska delegacja odbyła szereg spotkań z es-
tońskimi parlamentarzystami. Marszałek rozma-
wiał z przewodniczącym Komisji Obrony Naro-
dowej Marko Mihkelsonem, z przewodniczącym 
Komisji Spraw Europejskich Kalle Pallingiem. 
Parlamentarzyści dyskutowali o bezpieczeństwie 
w Europie, m.in. o rezultatach szczytu NAtO 
w Warszawie. Wyrazili zadowolenie ze wzmoc-
nienia flanki wschodniej sojuszu. Wskazywali, że 
działania NAtO nie są wymierzone przeciwko 
Rosji, ale mają na celu utrzymanie pokoju. Parla-
mentarzyści zgodni byli w ocenie sytuacji w UE 
i wskazywali, że należy szukać takich rozwiązań, 
które pozwolą utrzymać jedność Europy. W tym 
kontekście poruszyli kwestię estońskiej prezyden-
cji, która rozpocznie się szybciej wskutek Brexitu 
w II połowie 2017 r. 

tego dnia delegacja spotkała się w polskiej am-
basadzie z przedstawicielami Polonii m.in.: Związ-
ku Polaków w Estonii „Polonia” z tallinna, Związku 
Polaków w Kohtla Järve, Stowarzyszenia Polskiego 
w Narwie i Polskiego Klubu „Polonez”. Marszałek 
podziękował Polakom w Estonii za podtrzymywa-
nie więzi z krajem. Przypomniał, że pieniądze na 
opiekę nad Polonią wróciły do Senatu i zachęcał, 
by starała się o te środki. Prezes Związku Polaków 
w Estonii Halina Kisłacz podkreśliła, że Polonia 
estońska jest nieliczna i dlatego często pomijana 
przez polskie władze. Miejscowa Polonia bardzo 
czeka na wsparcie i pomoc, zwłaszcza w zakresie 
edukacji, nauki języka polskiego, utrzymania sie-
dziby. 

25 X 2016 r. w tallinnie marszałek spotkał się 
z nowo wybraną prezydent Estonii Kersti Kaljula-
id. Podkreśliła, że Polska jest ważnym partnerem 
Estonii. Wysoko oceniła współpracę w zakresie 
obronności. Dodała, że z radością i nadzieją w Es-
tonii odebrano rezultaty warszawskiego szczytu 
NAtO. Mówiła też o konieczności zintensyfiko-
wania współpracy gospodarczej. Marszałek po-
wiedział, że Polska także cieszy się z rezultatów 
szczytu NAtO i wzmocnienia wschodniej flanki so-
juszu. Dodał, że bezpieczeństwo jest priorytetem 
obecnego rządu. Politycy dyskutowali także o pro-
blemach i przyszłości UE, priorytetach estońskiej 
prezydencji. 
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Główne tematy rozmowy z premierem taavim 
Rõivasem to także bezpieczeństwo w Europie i re-
zultaty szczytu NAtO. Politycy dyskutowali ponadto 
o wymianie doświadczeń w zakresie obrony teryto-
rialnej, którą Polska zamierza rozbudować. Estonia ma 
w tej dziedzinie duże doświadczenie. Na jej obron-
ność składa się zawodowa armia i współpracująca 
z nią ściśle dobrowolna liga obrony. Premier Estonii 
wskazywał też na wagę obrony cybernetycznej.

Polska delegacja spotkała się także z wicemini-
ster kultury Estonii Anne-Ly Reimą. W Estonii ten 
resort zajmuje się m.in. kwestiami mniejszości na-
rodowych i opieką nad swoją diasporą. Marszałek 
podziękował za wsparcie, jakiego władze Estonii 
udzielają Polonii.

5–6 XII 2016 r. marszałek Stanisław Karczewski 
wraz delegacją, w skład której wchodzili senatoro-
wie: Janina Sagatowska, Stanisław Gogacz, Andrzej 
Misiołek, Leszek Piechota oraz współprzewodniczą-
cy Polsko-Białoruskiej Grupy Parlamentarnej poseł 
Adam Andruszkiewicz, złożył wizytę na Białorusi na 
zaproszenie przewodniczącego Rady Republiki Zgro-
madzenia Narodowego Michaiła Miasnikowicza.

Pierwszego dnia delegacja spotkała się z prezy-
dentem Białorusi Aleksandrem Łukaszenką. Poli-
tycy rozmawiali o współpracy gospodarczej, inwe-
stycjach infrastrukturalnych oraz o współdziałaniu 
w dziedzinie edukacji. Prezydent Białorusi z zado-
woleniem przyjął polską inicjatywę zorganizowania 
polsko-białoruskiego forum regionów, połączonego 
z forum gospodarczym.

Delegacja Senatu uczestniczyła w posiedzeniu 
Rady Republiki (izba wyższa) Zgromadzenia Naro-
dowego Republiki Białorusi, na którym jednogło-
śnie ratyfikowano porozumienie między rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Bia-
łorusi w dziedzinie oświaty. Marszałek podczas 
wystąpienia przed Radą Republiki podziękował za 
ratyfikację tego porozumienia. „to nie jest zwykły 
dzień, ani zwykła umowa. Prace nad nią trwały od 
kilku lat… Mam nadzieję, że wkrótce wejdzie w ży-
cie” – powiedział marszałek. Dodał, że porozumie-
nie wiąże się z normalizacją stosunków między obu 
krajami i odbudową wzajemnego zaufania. Wyraził 
też nadzieję, że będzie ono stanowiło impuls do 

ożywienia polsko-białoruskiej współpracy oświato-
wej i element budowy dobrych stosunków między 
obu krajami. Polsko-białoruska umowa oświatowa 
nie tylko reguluje kwestię pracy polskich nauczy-
cieli na Białorusi, co jest niezwykle ważne dla Po-
laków żyjących w tym kraju, ale także umożliwia 
wymianę młodzieży, pogłębienie współpracy na-
ukowej, zwiększenie wymiany studentów, zacie-
śnienie kontaktów uczelni wyższych. to wszystko, 
według marszałka, tworzy perspektywy współpra-
cy na wiele lat. 

Wcześniej marszałek spotkał się z przewodniczą-
cym Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego 
Michaiłem Miasnikowiczem. Przewodniczący wy-
raził nadzieję, że wizyta marszałka Senatu będzie 
stanowiła impuls do rozwoju współpracy między-
parlamentarnej, intensyfikacji dialogu polityczne-
go, który przełoży się na współpracę gospodarczą. 
Odnosząc się do wspólnej historii, także tej trud-
nej, podkreślił, że należy o niej pamiętać, wyciągać 
wnioski, ale patrzeć w przyszłość. Marszałek Sta-
nisław Karczewski wyraził przekonanie, że forum 
regionów i forum gospodarcze wzmocni relacje 
między obu krajami. 

Politycy nie unikali trudnych tematów. Rozma-
wiali o problemach polskich księży z uzyskaniem 
lub przedłużaniem ważności wiz, o telewizji Bieł-
sat i o możliwościach emisji programów tV Polonia 
i Kultura w białoruskiej sieci kablowej, czym ma się 
zająć zespół międzyresortowy, a także o Karcie Po-
laka, która, według gospodarzy spotkania, stymulu-
je emigrację młodzieży i wykwalifikowanych osób 
z Białorusi do Polski.

Po spotkaniu przewodniczący Michaił Miasni-
kowicz i marszałek Stanisław Karczewski podpisali 
wspólne oświadczenie o współpracy między Sena-
tem a Radą Republiki. Uzgodniono, że izby będą 
rozwijały współpracę parlamentarną w celu utrzy-
mywania przyjaznych stosunków między obu kraja-
mi, nawiążą stałe kontakty między komisjami, będą 
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się dzielić doświadczeniem parlamentarnym i mię-
dzynarodowym. Uzgodniono ponadto, że powołane 
zostaną parlamentarne grupy przyjaźni. W oświad-
czeniu jest mowa także o poszerzaniu współpracy 
polsko-białoruskiej w dziedzinie gospodarki, handlu, 
inwestycji, nauki, edukacji, kultury, zdrowia oraz 
o podjęciu działań, mających na celu rozwój współ-
pracy regionalnej.

Przewodniczący Izby Reprezentantów (izba niż-
sza) Zgromadzenia Narodowego Uładzimir Andrej-
czanko podczas spotkania z senatorami powiedział, 
że dobrosąsiedzkie stosunki z Polską były zawsze 
priorytetem Białorusi. Dodał, że Białoruś zaintereso-
wana jest uczestnictwem w Konferencji Parlamentar-
nej Państw Morza Bałtyckiego i liczy w tej kwestii 
na poparcie Polski. 

O sytuacji Kościoła katolickiego na Białorusi mar-
szałek i senatorowie rozmawiali z arcybiskupem ta-
deuszem Kondrusiewiczem. 

tego dnia senacka delegacja obecna była przy pod-
pisaniu porozumienia o współpracy między Polską 
Akademią Nauk a Akademią Nauk Republiki Białorusi.

6 XII 2016 r. marszałek Stanisław Karczewski i se-
natorowie spotkali się z opozycją. Marszałek zade-

klarował: „Jestem zwolennikiem dialogu z władza-
mi i otwarcia Białorusi na Europę. Gdyby nie dialog 
z władzami Białorusi i nasza wizyta, nie byłoby spo-
tkania z opozycją”. Przedstawiciele opozycji mówili 
o problemach społeczeństwa obywatelskiego w tym 
kraju. Wskazywali na spadek prounijnych sympatii 
w białoruskim społeczeństwie w ostatnich latach. 
Marszałek zapewnił opozycję, że Polska nie zamie-
rza w zamian za poprawę relacji z władzami w Miń-
sku odstąpić od wspierania opozycji i mediów nieza-
leżnych na Białorusi.

Polska delegacja spotkała się też ze studentami 
i wykładowcami Wydziału Filologicznego Białoru-
skiego Uniwersytetu Państwowego. 

Ostatnim punktem wizyty na Białorusi było spo-
tkanie z mieszkającymi tam Polakami, którzy licznie 
się stawili. Marszałek Stanisław Karczewski zdał re-
lację ze spotkań z białoruskimi politykami. „Przy-
byliśmy na Białoruś, bo postanowiliśmy nawiązać 
kontakty z tym krajem. Choć jest to różnie oceniane, 
także przez naszych rodaków, to uważam, że dialog 
prowadzi do porozumienia i budowy demokracji” – 
powiedział marszałek. 

Wizyty oficjalne na zaproszenie marszałka Senatu

W omawianym okresie wizyty w Polsce na za-
proszenie marszałka Stanisława Karczewskiego 
złożyli: przewodniczący Bundesratu, premier Sak-
sonii Stanisław tillich, delegacja Senatu Królestwa 

Malezji z jego przewodniczącym Dato› Sri Sa Vi-
gneswaranem na czele i przewodnicząca Narodo-
wej Rady Prowincji RPA thandi Modise z delegacją 
parlamentarzystów. Na zaproszenie wicemarszałka 
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Grzegorza Czeleja przebywał w naszym kraju wice-
przewodniczący Ludowej Politycznej Konferencji 
Konsultatywnej Chin Wang Jiarui wraz z delegacją.

17 II 2016 r. marszałek Stanisław Karczewski spo-
tkał się z przewodniczącym Bundesratu, premie-
rem Saksonii Stanisławem Tillichem. Podczas spo-
tkania rozmawiano na temat współpracy politycznej, 
regionalnej i parlamentarnej, a także potrzeby dialo-
gu w duchu dobrego sąsiedztwa. Politycy rozmawia-
li też o sytuacji na Ukrainie.

Przewodniczący Stanisław tillich podkreślił zna-
czenie współpracy między regionami Polski i Nie-
miec, ponieważ dzięki niej powstają nowe miejsca 
pracy. Dodał, że w Niemczech powszechny jest sza-
cunek dla polskiej pracy. Marszałek Stanisław Kar-
czewski powiedział, że w naszym kraju przywiązuje 
się dużą wagę do współpracy regionalnej. W tym 
kontekście podał przykład Nowego Miasta nad Pi-
licą, w którym mieszka. Utrzymuje ono bardzo oży-
wione kontakty z niemieckim miastem partnerskim. 
Współpraca odbywa się na różnych poziomach 
– burmistrzów, samorządów, wymiany młodzieży 
i wymiany kulturalnej. 

20 IX 2016 r. marszałek Stanisław Karczewski przy-
jął delegację Senatu Malezji z jego przewodniczą-
cym Dato Sri Sa Vigneswaranem na czele. Podczas 
spotkania rozmawiano o polsko-malezyjskiej współ-
pracy parlamentarnej i rozwoju stosunków między 
obu krajami. Przewodniczący Dato Sri Sa Vigneswa-
ran poinformował, że w malezyjskim parlamencie 
działa Malezyjsko-Polska Grupa Przyjaźni. Wyraził 
nadzieję, że podobna grupa powstanie w polskim 
parlamencie. W jego ocenie jej utworzenie przyczy-
ni się do rozwoju współpracy polsko-malezyjskiej 
na różnych płaszczyznach. Zdaniem przewodniczą-
cego istnienie takich grup może stanowić inspirację 
do podejmowania wspólnych działań i bezpośred-
niej współpracy. Przewodniczący Dato Sri Sa Vi-
gneswaran wyraził też przekonanie, że malezyjscy 
senatorowie mogą się wiele nauczyć od polskich 
parlamentarzystów.

Marszałek Stanisław Karczewski podkreślił, że 
między Polską i Malezją jest wiele obszarów współ-
pracy – w rolnictwie, sadownictwie czy przemyśle 

zbrojeniowym. Pozytywnie ocenił dotychczasową 
współpracę Polski i Malezji w dziedzinie szkolnictwa 
wyższego. Jak stwierdził, studia w Polsce, i to nie tyl-
ko medyczne, cieszą się coraz większym zaintereso-
waniem malezyjskiej młodzieży.

Marszałek Stanisław Karczewski 22 IX 2016 r. 
spotkał się z przewodniczącą Narodowej Rady 
Prowincji RPA Thandi Modise. Marszałek Senatu 
wyraził przekonanie, że istnieje duży potencjał do 

wzmocnienia współpracy między Polską a Republi-
ką Południowej Afryki. Jego zdaniem takie rozmowy 
i współpraca międzyparlamentarna tworzą dobry 
klimat do współdziałania między obu państwami.

Przewodnicząca thandi Modise podkreśliła, że 
RPA otwiera szeroko drzwi na współpracę z polskim 
parlamentem, z jego obiema izbami. Jak zaznaczyła, 
RPA docenia rolę, jaką Polska odgrywa w UE, i z uzna-
niem odnosi się do międzynarodowych wydarzeń or-
ganizowanych przez nasz kraj. Parlament południo-
woafrykański interesuje się sytuacją w UE, konfliktem 
na Wschodzie i sytuacją na Bliskim Wschodzie, bo, 
zdaniem przewodniczącej, to wszystko ma wpływ 
na bezpieczeństwo i gospodarkę RPA.

Politycy rozmawiali o sytuacji w Europie, o wycho-
dzeniu Wielkiej Brytanii z UE i o konflikcie na Ukrainie. 
Wymienili też poglądy na temat reformy ONZ i UE.

26 IX 2016 r. wizytę w Senacie złożył wiceprzewod-
niczący Ludowej Politycznej Konferencji Konsul-
tatywnej Chin Wang Jiarui wraz z delegacją. Gości 
przyjął wicemarszałek Grzegorz Czelej. Podczas spo-
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tkania wicemarszałek wyraził zadowolenie z dynamiki 
kontaktów polsko-chińskich, intensywności wizyt na 
wysokim szczeblu. Podkreślił, że projekt współpracy 
regionalnej w formule „16+1” krajów Europy środko-
wo-Wschodniej jest zbieżny z polskim planem rozwo-
ju autorstwa wicepremiera Mateusza Morawieckiego. 
Wyraził nadzieję, że będzie to dodatkowy impuls do 
rozwoju polsko-chińskich stosunków gospodarczych.

Wiceprzewodniczący Chin Wang Jiarui podkre-
ślił, że inicjatywa „Pas i szlak” stwarza perspektywy 
współpracy i szanse na realizację wielu projektów 
gospodarczych, inwestycyjnych, które można by 
wspólnie realizować. Zaznaczył, że Chiny zaintere-
sowane są inwestowaniem w rozwój infrastruktury 
w Polsce.

Politycy rozmawiali ponadto o rozwoju współpra-
cy naukowej, kulturalnej, o wymianie turystycznej, 
a także o znaczeniu uruchomionego niedawno bez-
pośredniego połączenia lotniczego między Polską 
a Chinami.

27 IX 2016 r. goście z Chin spotkali się z mar-
szałkiem Stanisławem Karczewskim. Jak stwierdził 

marszałek Senatu, współpraca polsko-chińska ma 
ogromny potencjał. Jego zdaniem zawarcie wszech-
stronnego partnerstwa strategicznego między Pol-
ską a Chinami w czerwcu 2016 r. gwarantuje, że rela-
cje polityczne i gospodarcze będą coraz lepsze. 

Wiceprzewodniczący Wang Jiarui podkreślił, że 
Polska postrzegana jest w Chinach jako wpływowy 
kraj w Unii Europejskiej i na arenie międzynarodo-
wej. Chiny zainteresowane są wzmocnieniem rela-
cji bilateralnych z Polską w różnych dziedzinach. 
Wiceprzewodniczący mówił o wielkich chińskich 
inwestycjach w Australii, Stanach Zjednoczonych, 
Indonezji i Birmie, a także o porażkach niektórych 
chińskich przedsiębiorców. Dodał, że obecnie ci 
z nich, którzy chcą realizować wielkie przedsię-
wzięcia z zagranicznymi partnerami, obowiązani 
są informować o tym rząd. Wyjaśnił, że chodzi 
m.in. o wyeliminowanie konkurencji między chiń-
skimi przedsiębiorcami. Politycy rozmawiali rów-
nież o współdziałaniu parlamentarnym i możliwo-
ściach współpracy kancelarii parlamentów Polski 
i Chin. 

Goście w Senacie

W 2016 r. Izba gościła m.in.: wiceprzewodniczą-
cego Zgromadzenia Narodowego Węgier Jánosa 
Latorcai, przewodniczącego Rady Państwowej Sło-
wenii Mitię Bervarę, przewodniczącą Parlamentu 
Łotwy Inărę Mūrniece, przewodniczącego Izby Re-
prezentantów Bośni i Hercegowiny Mladena Bosića, 
wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Narodowego 
Wietnamu Uong Chu Luu, przewodniczącego par-
lamentu Macedonii trajko Veljanoskiego, wiceprze-
wodniczącego Centralnej Komisji Kontroli Dyscypliny 
i sekretarza Sekretariatu Centralnego Komunistycznej 
Partii Chin Zhao Hongzhu, przewodniczącego Riks-
dagu Urbana Ahlina, komisarza praw człowieka Rady 
Europy Nilsa Muižnieksa, przewodniczącego świato-
wego Kongresu Ukraińców Eugena Czolija.

28 I 2016 r. wizytę w Senacie złożyła prezydent 
Chorwacji Kolinda Grabar-Kitarović wraz z dele-
gacją. Gości przyjął marszałek Stanisław Karczew-
ski. Prezydent Chorwacji podkreśliła, że współpraca 
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między Polską a Chorwacją przebiega na bardzo 
wielu płaszczyznach: politycznej, gospodarczej, 
naukowej. Dodała, że jej krajowi zależy także na 
współdziałaniu w ramach państw Morza Bałtyckie-
go, Morza Czarnego i Adriatyku. Poinformowała, 
że jej wizyta w Polsce ma także misję gospodarczą, 
i wyraziła przekonanie, że po obecnie prowadzo-
nych rozmowach politycy będą dążyć do wyelimi-
nowania przeszkód dla biznesu. Zdaniem marszałka 
Senatu wizyta prezydent Chorwacji da impuls do 
rozwoju naszych relacji gospodarczych. Marszałek 
podkreślił, że współpraca polsko-chorwacka będzie 
miała miejsce także w sferze parlamentarnej. 

Prezydent Kolinda Grabar-Kitarović podkreśliła, 
że popiera wzmocnienie wschodniej i południowo-
-wschodniej flanki NAtO. Dodała, że kryzys migra-
cyjny to kwestia nie tylko pomocy humanitarnej, 
ale także bezpieczeństwa, spraw społecznych i go-
spodarczych. Zdaniem prezydent ten kryzys trzeba 
rozwiązać u jego źródeł, poza UE. Marszałek Stani-
sław Karczewski zaznaczył, że Polska ma podobne 
zdanie w sprawie kryzysu migracyjnego. W kontek-
ście napływu imigrantów do UE politycy rozmawiali 
o kryzysie demograficznym w Polsce i Chorwacji. 

8 II 2016 r. marszałek Stanisław Karczewski spo-
tkał się z delegacją Komisji Weneckiej na czele z jej 
przewodniczącym Giannim Buquicchio. Podczas 
spotkania, w którym wzięli udział także wicemar-
szałkowie Maria Koc i Bogdan Borusewicz, przewod-
niczący senackich klubów PiS i PO – senatorowie 
Marek Martynowski i Bogdan Klich, przewodniczą-
cy komisji: praw człowieka i ustawodawczej – sena-
torowie Michał Seweryński i Stanisław Gogacz oraz 
szef Kancelarii Senatu minister Ewa Polkowska, roz-
mawiano o przyszłości trybunału Konstytucyjnego 
w Polsce.

Przedstawiciele Komisji Weneckiej przybyli do 
Polski na zaproszenie ministra spraw zagranicznych 
Witolda Waszczykowskiego, by przygotować opinię 
na temat zmian w polskim ustawodawstwie dotyczą-
cym trybunału Konstytucyjnego.

Podczas rozmowy senatorowie przedstawili swój 
pogląd na kwestie dotyczące trybunału Konstytu-
cyjnego i przypomnieli przebieg procesu legislacyj-
nego, który doprowadził do wprowadzenia zmian. 
Jak podsumował marszałek Stanisław Karczewski, 
spotkanie miało charakter „minidebaty” polityków 
PO i PiS.

Eksperci z Komisji Weneckiej stwierdzili, że przy-
jechali do Polski nie po to, by wpływać na debatę 
polityczną, ale ułatwić rozwiązanie problemu. Py-
tali senatorów m.in. o powody tak szybkiego tempa 
prac w parlamencie nad ustawą o trybunale Konsty-
tucyjnym, a także o to, czy podejmowane są próby 
rozwiązania powstałego sporu. Eksperci odnieśli się 
do sposobu wybierania sędziów trybunału. Według 
nich ustawa, stanowiąca, że wybiera ich parlament, 
może rodzić konflikty. W związku z tym pytali o go-
towość do reformy, także konstytucyjnej. Eksperci 

wskazywali, że spór wokół trybunału Konstytucyj-
nego ma wymiar zarówno prawny, jak i polityczny. 
Apelowali do polityków o wolę poszukiwania kom-
promisu w tej trudnej sprawie. W ocenie przewod-
niczącego komisji Gianniego Buquicchio wprowa-
dzenie nowych zapisów w konstytucji pomogłoby 
uniknąć konfliktów w przyszłości, a Komisja We-
necka może wesprzeć wdrożenie reform służących 
wzmocnieniu demokracji.

Marszałek Stanisław Karczewski 10 II 2016 r. przy-
jął komisarza praw człowieka Rady Europy Nilsa 
Muižnieksa. Podczas spotkania poruszono kwestie 
dotyczące trybunału Konstytucyjnego, uchylania 
immunitetu osobom na wysokich stanowiskach, 
a także budżetu instytucji zajmujących się w Polsce 
prawami człowieka.

Marszałek Senatu zapewnił, że w Polsce przy-
wiązuje się ogromną wagę do respektowania praw 
człowieka. Uprzedzając pytania o tK, stwierdził, 
że większość parlamentarna zmierza do tego, by 
w naszym kraju funkcjonował trybunał w politycznie 
zróżnicowanym składzie. Jak zaznaczył, obecny kry-
zys ma charakter polityczny, a nie konstytucyjny.

Komisarz Nils Muižnieks poruszył także kwestię 
uchylania immunitetu osobom na wysokich stano-
wiskach. Jak podkreślił, część jego obowiązków 
dotyczy współpracy z organizacjami i instytucjami 
zajmującymi się prawami człowieka. 

26 II 2016 r. wizytę w Senacie złożył wiceprze-
wodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier 
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János Latorcai wraz z delegacją. Gości przyjął mar-
szałek Stanisław Karczewski. W spotkaniu uczest-
niczyli również: ambasador Węgier w Polsce Iván 
Gyurcsik, parlamentarny przedstawiciel mniejszości 
polskiej na Węgrzech Lászlóné Csúcs oraz senatoro-
wie Michał Seweryński i Aleksander Szwed.

Marszałek Senatu wyraził zadowolenie z dobrej 
współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Po-
dziękował za obecność ambasadora Węgier podczas 
12. posiedzenia Senatu, na którym Izba jednogłośnie 
podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2016 
Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej. Została ona 
wniesiona przez grupę senatorów dla uczczenia 60. 
rocznicy antykomunistycznego buntu w Poznaniu 
w czerwcu i 60. rocznicy powstania na Węgrzech 
w październiku i listopadzie 1956 r. Wiceprzewod-
niczący János Latorcai podziękował za tę uchwałę. 
Jest ona niezwykle istotna, bo przypomina młodzie-
ży wydarzenia, które wówczas poruszyły cały świat, 
a to ważne z punktu widzenia polityki historycznej. ta 
uchwała przypomina, że węgierska młodzież i inteli-
gencja patrzyły na wydarzenia poznańskie, a to stało 
się iskrą wzniecającą wybuch powstania. Wiceprze-
wodniczący János Latorcai wyraził przekonanie, że 
tamte wydarzenia zapoczątkowały przemiany 1989 r. 
w Europie środkowo-Wschodniej.

Wiceprzewodniczący podzielił pogląd marszałka, 
że relacje między obu krajami są bardzo dobre. Pod-
kreślił, że stronie węgierskiej zależy na zacieśnieniu 
współpracy parlamentarnej. W jego ocenie nadcho-
dzą dobre czasy dla Grupy Wyszehradzkiej. Jej głos 
jest coraz mocniejszy na forum Unii Europejskiej. 

Obecna podczas spotkania rzeczniczka polskiej 
mniejszości w węgierskim parlamencie Lászlóné 
Csúcs wyraziła zadowolenie, że środki na opiekę 
nad Polonią znalazły się znowu w Senacie. Mówiła 
też o najpilniejszych potrzebach polskiego środowi-
ska w tym kraju.

Marszałek Stanisław Karczewski 10 III 2016 r. 
przyjął ministra spraw zagranicznych Bośni i Her-
cegowiny Igora Crnadaka. Podczas spotkania roz-
mawiano przede wszystkim na temat stosunków bila-
teralnych oraz przystąpienia Bośni i Hercegowiny do 
Unii Europejskiej. Marszałek podkreślił, że stosunki 
między Polską a Bośnią i Hercegowiną układają się 

bardzo dobrze. Z tą opinią zgodził się minister Igor 
Crnadak. Położył jednocześnie nacisk na rozszerze-
nie współpracy parlamentarnej, a także wymiany go-
spodarczej, handlowej i turystycznej.

Marszałek Senatu zapewnił, że Polska będzie 
wspierać członkostwo Bośni i Hercegowiny w Unii 
Europejskiej. Minister Igor Crnadak omówił stan 
przygotowań swojego kraju do wejścia do UE. Jego 
zdaniem najważniejsze, że zarówno partie rządzące, 
jak i opozycja oraz 3 narody zamieszkujące Bośnię 
i Hercegowinę zgodziły się co do konieczności prze-
prowadzenia reform.

14 IV 2016 r. marszałek Stanisław Karczewski spo-
tkał się z sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Naro-
dowego i Obrony Ukrainy Ołeksandrem Turczy-
nowem, który poinformował, że na Ukrainie mają 
miejsce bardzo ważne wydarzenia. Dotychczasowy 
szef parlamentu Wołodymyr Hrojsman został pre-
mierem, zmienił się rząd. Ołeksandr turczynow wy-
raził przekonanie, że te zmiany kończą kryzys poli-
tyczny na Ukrainie, a nowy rząd będzie kontynuował 
reformy i dążył do integracji europejskiej i euroatlan-
tyckiej. Sekretarz rady bezpieczeństwa podziękował 
Polsce za wsparcie na tej drodze i wyraził nadzieję, 
że niebawem zapadnie decyzja o ruchu bezwizo-
wym dla Ukraińców. Poinformował, że zaostrza się 
sytuacja na wschodzie Ukrainy. Podkreślił, że jego 
kraj jest zainteresowany współpracą z Polską w za-
kresie bezpieczeństwa. Podziękował też polskiemu 
parlamentowi za głos w sprawie uwolnienia Nadii 
Sawczenko, ukraińskiej pilotki.
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Marszałek Stanisław Karczewski podkreślił, że 
Polska docenia działania na Ukrainie, podejmowa-
ne w duchu budowy państwa demokratycznego. 
„Doceniamy to, co już zrobiła Ukraina, i będziemy 
nadal wspierać wasze działania” – mówił. Dodał, że 
z niepokojem w Polsce patrzy się na zaostrzanie się 
konfliktu na wschodzie Ukrainy. 

Marszałek Stanisław Karczewski 14 IV 2016 r. 
spotkał się z przewodniczącym Rady Państwowej 
Republiki Słowenii Mitią Bervarą, który przybył 
do naszego kraju na obchody 1050. rocznicy chrztu 
Polski.

Przewodniczący podkreślił, że współpraca po-
lityczna i parlamentarna między Polską i Słowenią 
układa się dobrze, i wyraził nadzieję, że będzie się 
nadal rozwijać. Z tą opinią zgodził się marszałek Sta-
nisław Karczewski. Wyraził jednocześnie przekona-
nie, że ze względu na potencjał obu krajów współ-
praca gospodarcza i wymiana handlowa mogłyby 
być lepsze. Podkreślił, że współpraca powinna się 
rozwijać także między regionami i samorządami Pol-
ski i Słowenii.

22 IV 2016 r. gościem marszałka Stanisława Kar-
czewskiego był prezydent Słowenii Borut Pahor. 
Podczas spotkania rozmawiano o przygotowaniach 
do warszawskiego szczytu NAtO, bezpieczeństwie 
w Europie, przyszłości UE, a także o kryzysie imigra-
cyjnym.

Jak podkreślił prezydent Borut Pahor, przybył do 
naszego kraju z zamiarem pogłębienia słoweńsko-
-polskich relacji politycznych, gospodarczych i kultu-
ralnych. W kontekście szczytu NAtO w Warszawie 
pytał o możliwość dialogu z Rosją. Marszałek Sta-
nisław Karczewski podkreślił, że w kwestii dialogu 
z Rosją Polska ma takie samo stanowisko jak Unia 
Europejska i popiera unijne sankcje wobec Rosji. Jak 
mówił, nasz kraj przygotowuje się do szczytu NAtO 
i uważa, że obecność wojsk sojuszu na wschodzie 
i południu naszego kontynentu sprawi, że cała Eu-
ropa będzie bezpieczniejsza. Prezydent Borut Pahor 
stwierdził, że Słowenia rozumie nasze stanowisko 
w sprawie wzmocnienia obecności wojsk NAtO 
w tej części Europy. Zapewnił, że jeśli będzie taka 
potrzeba, jego kraj je poprze. 

29 IV 2016 r. wicemarszałek Grzegorz Czelej spo-
tkał się z chińską delegacją, której przewodził czło-
nek Chińskiej Partii Komunistycznej, a od 2012 r. 
jej szef w prowincji Syczuan Wang Dongming. 
W spotkaniu uczestniczyli także m.in. wicemarsza-
łek Adam Bielan oraz posłowie: Bartosz Jóźwiak, 
tomasz Latos, Piotr Liroy-Marzec, Lech Kołakowski 
i Marek Suski. Obecny był ambasador Chin w Polsce 
Xu Jian.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej poinformował 
o utworzeniu w marcu 2016 r. polsko-chińskiej 
grupy parlamentarnej, której jest przewodniczą-
cym. Grupa liczy 51 członków, przedstawicieli 
wszystkich partii politycznych. Zdaniem wice-
marszałka Senatu jest wiele oznak świadczących 
o przyspieszeniu w relacjach polsko-chińskich, jak 
choćby wizyta prezydenta Andrzeja Dudy wkrótce 
po objęciu urzędu. „W Polsce z uwagą obserwuje-
my rozwój prowincji Syczuan i jej wielki potencjał 
wzrostowy. Chcemy m.in. wykorzystać ogromną 
szansę dzięki połączeniu kolejowemu cargo Ło-
dzi z Chengdu, które umiejscowiło to miasto na 
nowym Jedwabnym Szlaku, tak aby Łódź stała się 
oknem tej drogi na Europę i aby zainteresowały się 
nie tylko polskie firmy” – powiedział wicemarsza-
łek Senatu.
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Wang Dongming poinformował, że głównej ce-
lem jego wizyty w Polsce jest zacieśnienie kontak-
tów polsko-chińskich i promowanie dobrej współ-
pracy między prowincją Syczuan a województwem 
łódzkim. 

Wicemarszałek Grzegorz Czelej i Wang Dong-
ming zgodzili się co do tego, że należy rozszerzać 
współpracę gospodarczą, naukową, w tym medycz-
ną, i turystyczną między oboma krajami.

Delegacja Komisji Weneckiej 29 IV 2016 r. spo-
tkała się z marszałkiem Stanisławem Karczewskim, 
wicemarszałkami Senatu, szefami senackich klu-
bów oraz przewodniczącymi 3 komisji senackich. 
W skład delegacji Komisji Weneckiej wchodzili jej 
sprawozdawcy: Regina Kiener, Iain Cameron i Ben 
Vermeulen oraz sekretarz thomas Markert, a także 
doradca sekretariatu ds. prawnych Grigory Dikov. 
Przedstawiciele Komisji Weneckiej przybyli do Pol-
ski w celu przygotowania opinii na temat nowelizacji 
ustawy o policji z 15 I 2016 r.

Jak stwierdził marszałek Stanisław Karczewski, 
celem tej nowelizacji było zapewnienie bezpieczeń-
stwa polskim obywatelom w obliczu narastającego 
zagrożenia terroryzmem. Przypomniał, że ustawa 
została znowelizowana w wyniku wyroku trybuna-
łu Konstytucyjnego z 2014 r., który obligował parla-
ment do jej zmiany do 6 II 2016 r. Marszałek Senatu 
podkreślił, że parlament poprzedniej kadencji nie 
wykonał tego wyroku, w związku z tym nowy parla-
ment znowelizował przepisy ustawy o policji.

Podczas spotkania senatorowie opozycji wska-
zywali, że nowelizacja wykroczyła poza materię 
zakwestionowaną przez trybunał Konstytucyjny. 
Ich zdaniem nowe regulacje dotyczące internetu są 
wadliwe i zagrażają wolności obywateli.

Przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Pra-
worządności i Petycji senator Michał Seweryński 
stwierdził natomiast, że obywatel wobec rozwiązań 
proponowanych przez parlament nie jest bezbronny 
– może się domagać zmian w prawie, także za po-
średnictwem przedstawicieli opozycji, rzecznika 
praw obywatelskich czy instytucji petycji. Jak dodał, 
tak naprawdę pod wpływem zagrożenia terrory-
stycznego debata na temat tych rozwiązań dopiero 
się zaczyna. 

Podczas spotkania przedstawiciele Komisji We-
neckiej interesowali się m.in. tym, w jaki sposób 
przed nowelizacją była regulowana kwestia dostępu 
służb i policji do danych internetowych. 

Wicemarszałek Maria Koc 11 V 2016 r.  spotka-
ła się z przewodniczącą Parlamentu Łotwy Inărą 
Mūrniece. W spotkaniu wziął także udział senator Ka-
zimierz Kleina, przewodniczący parlamentarnej grupy 
polsko-łotewskiej w poprzedniej kadencji Senatu.

Wicemarszałek Senatu podziękowała za do-
bre traktowanie 45 tys. Polaków, którzy mieszkają 
na Łotwie, za przestrzeganie praw tej mniejszości 
zgodnie z międzynarodowymi regulacjami, zwłasz-
cza za umożliwienie swobodnej działalności placó-
wek oświatowych. Przewodnicząca Inăra Mūrniece 
zwróciła uwagę, że Polacy na Łotwie zawsze stali 
po łotewskiej stronie, pielęgnując jednocześnie 

patriotyzm i zachowując polską kulturę i tradycję. 
„Łotwa i Polska są naturalnymi partnerami i sojusz-
nikami. Kraje te łączy wspólne rozumienie historii 
i więzi kulturowe, a także współpraca w ramach 
NAtO i Unii Europejskiej” – zaakcentowała.

Wicemarszałek Maria Koc i przewodnicząca Inăra 
Mūrniece zgodnie podkreślały znaczenie szczytu 
NAtO w Warszawie, zwłaszcza w kwestii decyzji 
politycznej co do wzmocnienia wschodniej flanki 
sojuszu i agresji Rosji na Ukrainie, w tym ryzyka woj-
ny hybrydowej. Jak poinformowała przewodnicząca 
Inăra Mūrniece, Łotwa chciałaby rozmieszczenia 
brygady NAtO w krajach bałtyckich oraz bardziej 
intensywnego dialogu z Finlandią i Szwecją w kwe-
stiach bezpieczeństwa. 

Obie strony zgodziły się też co do potrzeby inten-
syfikacji współpracy gospodarczej, ze szczególnym 
uwzględnieniem wielkich projektów infrastruktural-
nych i geopolitycznych, takich jak Via Baltica czy Rail 
Baltica. 

18 V 2016 r. marszałek Stanisław Karczewski spo-
tkał się z przewodniczącym Izby Reprezentantów 
Bośni i Hercegowiny Mladenem Bosićem wraz 
z delegacją, w skład której wchodzili zastępcy prze-
wodniczącego – Šefik Dzaferovic i Borjana Kristo.

Rozmawiano m.in. o tworzeniu politycznego kli-
matu dla rozwoju współpracy gospodarczej i han-
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dlowej między obu krajami, współpracy regionalnej 
w formacie ABC (Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne) 
oraz o problemach, związanych z bezpieczeństwem 
i imigracją. Jak podkreślił przewodniczący Mla-
den Bosić, jego kraj jest zainteresowany rozwojem 
stosunków politycznych, gospodarczych, handlo-
wych z Polską, a także zwiększeniem jej obecności 
na Bałkanach. Podziękował za wspieranie jego kraju 
w trudnych momentach, a także na drodze do inte-
gracji europejskiej. Zaznaczył, że jego kraj zaintere-
sowany jest również współpracą między regionami, 
a także z państwami Grupy Wyszehradzkiej.

Marszałek Stanisław Karczewski zapewnił, że Pol-
ska nadal będzie wspierała unijne aspiracje Bośni 
i Hercegowiny. Podkreślił, że nasz kraj ma za sobą 
trudny proces akcesyjny i chętnie podzieli się swoimi 
doświadczeniami w tym zakresie. Dodał, że Polska 
jest otwarta także na współpracę Grupy Wyszeh-
radzkiej z Bośnią i Hercegowiną. 

Marszałek Stanisław Karczewski 25 V 2016 r. przy-
jął ministra spraw wewnętrznych Iranu Abdolrezę 
Rahmaniego Fazliego. Podczas spotkania mini-
ster zaznaczył, że Iran jest zainteresowany szeroką 
współpracą, zwłaszcza w zakresie zwalczania nar-
kobiznesu, prania brudnych pieniędzy, zwalczania 
przestępstw w cyberprzestrzeni. Podkreślił, że Iran 
chciałby współpracować z Polską także w dziedzi-
nach: gospodarczej, handlowej i technologicznej. 
Zdaniem marszałka Senatu doświadczenia histo-
ryczne też mogą być podstawą rozwoju dobrych 
kontaktów. Dodał, że Polska zawsze będzie wdzięcz-
na Iranowi za przyjęcie uchodźców w czasie II wojny 
światowej. 

Politycy rozmawiali też o sytuacji na Bliskim 
Wschodzie. Minister Abdolrez R. Fazli ocenił ją jako 
bardzo złą, a ma to związek z zaangażowaniem kra-
jów spoza regionu w sytuację wewnętrzną państw 
Bliskiego Wschodu. Podkreślił, że zdestabilizowany 
jest cały region. Jego zdaniem bieda, zniszczenia 
i brak stabilizacji to czynniki, które motywują chęt-
nych do udziału w organizacjach terrorystycznych. 
Zaznaczył, że Iran stał się ofiarą terroryzmu, dlatego 
jest zdeterminowany w jego zwalczaniu. Prosił mar-
szałka Senatu o udział w tworzeniu frontu państw 
w Europie, które wesprą działania Iranu w walce 

z terroryzmem. Marszałek Stanisław Karczewski 
zapewnił, że Polska będzie wspierać politycznie i fi-
nansowo działania zmierzające do powstrzymania 
fali emigracji do Europy. Marszałek zgodził się z irań-
skim gościem, że najlepszym forum do rozwiązywa-
nia tych problemów jest ONZ.

17 VI 2016 r. marszałek Stanisław Karczewski spo-
tkał się z członkami komisji ds. europejskich Sena-
tu Francji, którzy przybyli do Polski na zaproszenie 
Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej. 
W spotkaniu uczestniczył także przewodniczący 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
senator Michał Seweryński.

Przewodniczący Jean Bizet pytał marszałka o sy-
tuację na Ukrainie. Prosił też o wyjaśnienie sporu, 
który toczy się w Polsce wokół trybunału Konsty-
tucyjnego. Marszałek poinformował, że niedawno 
przebywał na Ukrainie, gdzie obradowało zgro-
madzenie parlamentarne Polska – Litwa – Ukraina. 
Podkreślił, że tam toczy się wojna hybrydowa, co-
dziennie giną ludzie. Zdaniem marszałka UE po-
winna wspierać Ukrainę w jej aspiracjach unijnych 
i euroatlantyckich. Marszałek Senatu poinformował 
gości, że mimo trudnej sytuacji Ukraina wprowadza 
reformy: samorządowe, społeczne, armii i wymiaru 
sprawiedliwości. Stara się walczyć z korupcją, unie-
zależniła się od rosyjskiego gazu. 

Wyjaśniając spór wokół tK, marszałek Stanisław 
Karczewski podkreślił, że Prawo i Sprawiedliwość 
wprowadza reformy w atmosferze sporu politycz-
nego. W jego ocenie po 8 latach rządzenia opozy-
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cja nie była przygotowana do przyjęcia takiej roli. 
Marszałek mówił o sprzecznym z konstytucją mia-
nowaniu sędziów trybunału pod koniec ubiegłej 
kadencji, co zapoczątkowało tę sytuację, którą po 
dojściu do władzy PiS musiało zmienić, by móc reali-
zować swoją politykę. Marszałek poinformował, że 
obecnie w Sejmie są 3 projekty ustaw dotyczące tK. 
Podkreślił też, że rządzącym zależy obecnie na tym, 
by obowiązywały uregulowania sprzed ostatniej no-
welizacji ustawy o tK, którą wprowadziła Platforma 
Obywatelska. Poprzednie przepisy obowiązywały 
od 1997 r. do czerwca 2015 r. i nie były kwestiono-
wane. Marszałek wyraził nadzieję, że opozycja da 
się przekonać do dobrych rozwiązań i spór zostanie 
zażegnany.

W Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich 
20 VI 2016 r. marszałkowie Senatu i Sejmu – Stani-
sław Karczewski i Marek Kuchciński przyjęli prze-
wodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jin-
pinga. Rozmowy dotyczyły pogłębienia współpracy 
gospodarczej pomiędzy Polską a Chinami, szcze-

gólnie poprzez otwarcie rynku chińskiego na pol-
skie produkty, a także – dzięki budowie połączeń 
transportowych i infrastruktury – rozwoju handlu 
i inwestycji infrastrukturalnych. Polska bierze udział 
w najważniejszych chińskich inicjatywach, takich jak 
współpraca Europa środkowo-Wschodnia – Chiny 
(16+1), „Pas i szlak” oraz Azjatycki Bank Inwestycji 
Infrastrukturalnych. Politycy poruszyli ponadto kwe-
stie rozwoju współpracy kulturalnej i naukowej oraz 
kontaktów turystycznych, co jest ważne w kontek-
ście nabierającej coraz bardziej praktycznego wy-
miaru kontaktów polsko-chińskich.

Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi 
Jinping przybył do Polski na zaproszenie prezydenta 
Andrzeja Dudy. to pierwsza od 12  lat państwowa 
wizyta przewodniczącego tego państwa w Polsce. 

20 VI 2016 r. gośćmi wicemarszałka Grzegorza 
Czeleja byli przedstawiciele instytucji finansowych 
Chin – funduszu China CEE Financial Company oraz 
Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). Fun-
dusz ma za zadanie angażowanie w przedsięwzięcia, 
które spowodują wzrost chińskich inwestycji w re-

gionie Europy środkowo-Wschodniej. Rozmawiano 
o współpracy handlowej i planowanych chińskich 
inwestycjach w Polsce. Jiang Jianqing, były prezes 
ICBC, a obecnie przewodniczący zespołu przygoto-
wawczego funduszu, powiedział, że Polska stanowi 
szczególnie interesujący obszar działania dla chiń-
skich instytucji finansowych. Fundusz zamierza in-
westować w Polsce w projekty infrastrukturalne oraz 
w przedsiębiorstwa z branży rolnej i przemysłowej. 
Podkreślił, że stronie chińskiej zależy na tym, by 
zwiększyć eksport z Polski i regionu do Chin przy 
wykorzystaniu nowego Jedwabnego Szlaku. Prze-
wodniczący wskazał również potencjalne obszary 
współpracy, w szczególności w energetyce. Zachęcał 
do skorzystania z chińskich doświadczeń przy rozwi-
janiu energii odnawialnej i energetyki jądrowej. Chiń-
skie instytucje finansowe rozważają też inwestowanie 
w budowę tanich mieszkań na wynajem.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej zachęcał chińskich 
finansistów do wsparcia polskich przedsiębiorstw 
zajmujących się budową i unowocześnianiem infra-
struktury kolejowej w Polsce. W Chinach proces ten 
przebiegał sprawnie, tamtejsza kolej wysokich pręd-
kości jest najnowocześniejsza w świecie. Podkreślił, 
że Polska przeprowadzi odpowiednią modernizację, 
przyznane są już odpowiednie środki z funduszy UE. 
Wicemarszałek zwrócił też uwagę, że polsko-chińska 
wymiana naukowa jest na bardzo niskim poziomie, 
i wyraził nadzieję, iż to się wkrótce zmieni.

Wicemarszałek Adam Bielan 22 VI 2016 r. spotkał 
się z delegacją parlamentarzystów z Wietnamu na 
czele z wiceprzewodniczącym Zgromadzenia Naro-
dowego Uongiem Chu Luu. Wiceprzewodniczący 
Uong Chu Luu powiedział, że celem wizyty w Pol-
sce jest pogłębienie współpracy między parlamenta-
mi obu państw. Podkreślił, że Wietnam zawsze dbał 
o dobre stosunki z Polską, bo jest ona największym 
krajem w tej części Europy, a także z uwagi na licz-
ną żyjącą tutaj diasporę wietnamską. Podziękował 
za stworzenie w Polsce dobrych warunków do ży-
cia Wietnamczykom. Zaznaczył, że na razie istnieją 
problemy z wymianą handlową między obu krajami, 
choć potencjał jest bardzo duży. Bilans handlowy 
w 2015 r. wyniósł 761 mln dolarów. 
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Wicemarszałek Adam Bielan zadeklarował, że 
Polska chętnie podzieli się swoim doświadczeniem 
w przechodzeniu z ustroju komunistycznego do de-
mokratycznego i do gospodarki rynkowej, tak aby 
Wietnamczycy mogli skorzystać z tego, co było do-
bre, i uniknąć błędów. Wicemarszałek podkreślił też, 
że Wietnam może liczyć na wsparcie Polski w szyb-
kiej ratyfikacji umowy z Unią Europejską o wolnym 
handlu. Zaznaczył, że coraz więcej turystów z Pol-
ski, obecnie ok. 9 tys. rocznie, odwiedza Wietnam. 
W ocenie wicemarszałka ten ruch mógłby być więk-
szy, gdyby Wietnam zniósł wizy dla Polaków, tym bar-
dziej że wobec wielu unijnych państw już to uczynił.

27 VI 2016 r. marszałek Stanisław Karczewski przy-
jął ministra spraw zagranicznych Gruzji Mikheila 
Janelidze. „Z uznaniem patrzę na politykę Gruzji, 
a także wspomnę w tym miejscu Ukrainę. Polska ma 
głębokie przekonanie, że sytuacja polityczna i mili-
tarna w tych krajach jest istotna dla bezpieczeństwa 
Europy. Wspieramy proeuropejskie i proatlantyckie 
aspiracje Gruzji. Wierzę, że sygnały z nadchodzą-
cego szczytu NAtO będą pozytywne i dla Gruzji 
i dla Ukrainy” – powiedział marszałek Senatu. Zapo-
wiedział także, że Senat wyśle misję obserwacyjną 
na wybory parlamentarne w Gruzji. Poinformował, że 
w polskim parlamencie ukonstytuowała się grupa pol-
sko-gruzińska, a należy do niej 44 parlamentarzystów. 

Minister Mikheil Janelidze podkreślił rolę Gruzji 
jako katalizatora dalszych przemian demokratycz-
nych w regionie, co jest tym trudniejsze, że nie należy 
zapominać o „stałej obecności wojskowej agresora”. 

Marszałek Stanisław Karczewski 5 VII 2016 r. spo-
tkał się z delegacją Komisji Spraw Zagranicznych 
Senatu Meksyku z jej przewodniczącą Gabrielą 
Cuevas Barrón na czele. Meksykańscy senatorowie 
przebywali w Polsce na zaproszenie przewodniczą-
cego Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europej-
skiej senatora Marka Rockiego.

Podczas spotkania rozmawiano o możliwościach 
zacieśnienia współpracy gospodarczej, handlowej 
i kulturalnej między obu krajami. W obecności mar-
szałka senatorowie Gabriela Cuevas Barrón i Marek 
Rocki podpisali porozumienie o współpracy mię-
dzy komisjami spraw zagranicznych senatów Polski 
i Meksyku.

Przewodnicząca Gabriela Cuevas Barrón wska-
zała na potrzebę rozwoju stosunków bilateralnych. 
Jej zdaniem powinny one odzwierciedlać potencjał 

obu krajów. Poinformowała marszałka, że w Mek-
syku to Senat ma monopol na prowadzenie polityki 
zagranicznej – mianuje m.in. ambasadorów, decydu-
je o podróżach zagranicznych prezydenta. Dlatego 
meksykański Senat zainteresowany jest zacieśnie-
niem współpracy z Polską. Jak wyjaśniła, rząd mek-
sykański prowadzi politykę zagraniczną, ale dyplo-
macja parlamentarna odgrywa w jej kraju bardzo 
dużą rolę. 

Marszałek Stanisław Karczewski wyraził nadzie-
ję, że relacje 2-stronne będą się rozwijać w szybkim 
tempie. Podkreślił, że dyplomacja parlamentarna 
przeciera szlaki do współpracy politycznej i gospo-
darczej. Zdaniem marszałka Senatu istnieje duża 
przestrzeń do współpracy handlowej, kulturalnej 
i naukowej między obu krajami. 

Meksykańscy senatorowie interesowali się współ-
pracą Senatu z Polonią. Jak mówili, meksykańska 
diaspora jest także bardzo liczna, nie angażuje się 
jednak w życie polityczne krajów zamieszkania. 
Dlatego chcieliby nawiązać współpracę z polskim 
Senatem i skorzystać z naszych doświadczeń także 
na tym polu.

8 VII 2016 r. gościem wicemarszałka Adama Bie-
lana był przewodniczący Światowego Kongresu 
Ukraińców Eugene Czolij. tematem spotkania były 
polsko-ukraińskie relacje, zwłaszcza w kontekście 
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odbywającego się w Warszawie szczytu NAtO i se-
nackiej uchwały w sprawie wołyńskiej. Zdaniem 
przewodniczącego odbywający się w Warszawie 
szczyt NAtO powinien podjąć kroki, aby rosyjski 
imperializm nie mógł się dalej rozprzestrzeniać. 
Przewodniczący zwrócił uwagę, że konfliktów ukra-
ińsko-rosyjskiego i gruzińsko-rosyjskiego nie należy 
rozpatrywać osobno, ale w kontekście zagrożenia 
Rosji dla porządku światowego. Przewodniczący 
światowego Kongresu Ukraińców poruszył też kwe-
stię wojny hybrydowej, prowadzonej przez Rosję, 
olbrzymich środków przeznaczanych przez ten kraj 
na kampanie dezinformacyjne, mające przekonać 
opinię publiczną w innych krajach, że Ukraina nie 
jest prawdziwym państwem, a Rosja musi bronić 
swoich obywateli, na przykład na Krymie.

Wicemarszałek Adam Bielan zadeklarował, że jest 
wielkim przyjacielem Ukraińców i w pełni zgadza się 
co do kwestii strategicznych. Przywołał opinię pre-
zydenta Lecha Kaczyńskiego, który dużo wcześniej 
przewidywał, że Władimir Putin po Gruzji zaatakuje 
też Ukrainę, a potem państwa bałtyckie. 

Przewodniczący Eugen Czolij, mówiąc na temat 
podjętej przez Senat uchwały w sprawie oddania 
hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez na-
cjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczy-
pospolitej w latach 1939–45, stwierdził: „Byłem 
bardzo zakłopotany i smutny, że Senat nazwał te 
wydarzenia ludobójstwem, albowiem może to 
spowodować eskalację animozji. Nie jest to dobry 
czas, aby o tym mówić, ale na dobrą sprawę taki 
czas nie nadchodzi nigdy”. Według przewodniczą-
cego Eugena Czolija kluczowe są tu edukacja i dia-
log. Zdaniem wicemarszałka Adama Bielana prowa-
dzona przez władze ukraińskie polityka historyczna 
powoduje rosnące rozczarowanie polskiej opinii 
publicznej i utrudnia polsko-ukraiński dialog. Jeżeli 
stosunki bilateralne mają być budowane na solid-
nym fundamencie, problem zbrodni na Wołyniu 
powinien być rozwiązany. Według niego światowy 
Kongres Ukraińców, jako bardzo wpływowa or-
ganizacja, reprezentująca diasporę liczącą ponad 
20 mln Ukraińców, mógłby włączyć się w budowa-
nie relacji opartych na prawdzie historycznej. 

Marszałek Stanisław Karczewski 22 VIII 2016 r. 

w Łazienkach Królewskich spotkał się z prezyden-
tem Kazachstanu Nursułtanem Nazarbajewem. 
Politycy rozmawiali o rozwoju współpracy między-
parlamentarnej, gospodarczej, inwestycyjnej między 
obu krajami, a także o stosunkach z Rosją. Prezydent 
Nursułtan Nazarbajew podkreślił, że podstawą sto-
sunków międzynarodowych jest współpraca go-
spodarcza. Poinformował marszałka o przebiegu 
rozmów z prezydentem Andrzejem Dudą i o pod-
pisanych umowach. W ocenie prezydenta najistot-
niejsze, że Kazachstan i Polska są zainteresowane 
współpracą i zbliżaniem społeczeństw. Prezydent 
mówił także o tym, że współpracę między Kazach-
stanem a Polską komplikują stosunki z Rosją. W jego 
przekonaniu między Rosją a Ukrainą możliwe jest 
porozumienie. Jak powiedział, „Europa potrzebna 
jest Rosji tak, jak Rosja potrzebna jest Europie”.

W ocenie marszałka Senatu niepokojem napawa 
to, co robi Rosja. „Musimy mieć stanowcze i jednoli-
te stanowisko wobec Rosji” – powiedział marszałek 
Stanisław Karczewski. Dodał, że jeśli uda się osią-
gnąć porozumienie rosyjsko-ukraińskie, pierwszym 
krokiem w ocieplaniu stosunków z Rosją powinna 
być współpraca na poziomie parlamentarnym. Pod-
kreślił, że polsko-rosyjskie kontakty parlamentarne 
były bardzo dobre do 2014 r.

30 VIII 2016 r. marszałek Senatu przyjął prze-
wodniczącego parlamentu Macedonii Trajko Vel-
janoskiego, który przybył do Warszawy na spotka-
nie przewodniczących parlamentów narodowych 
państw Europy środkowo-Wschodniej. Podczas 
rozmowy marszałek Stanisław Karczewski podkre-
ślił, że istnieje potrzeba spotkania się w gronie prze-
wodniczących parlamentów państw starających się 
o przystąpienie do Unii Europejskiej. „Chcemy po-
znać oczekiwania i wątpliwości państw aspirujących 
do UE i będących na różnym etapie tej drogi” – po-
wiedział.

Przewodniczący trajko Veljanoski podkreślił, że 
Polska postrzegana jest jako państwo przyjazne 
Macedonii. Jak powiedział, zarówno zmiany zacho-
dzące w UE, jak i kryzysy nie ominęły jego kraju. 
Zaznaczył, że Macedonia boleśnie odczuwa kryzys 
migracyjny i obawia się nowej fali uchodźców. Mó-
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wił też, że trudno się doczekać unijnej pomocy. to, 
jego zdaniem, nie tworzy pozytywnego obrazu UE. 
Zaznaczył, że UE powinna mówić jednym głosem 
w sprawach migracji.

Przewodniczący poinformował marszałka 
o skomplikowanej sytuacji politycznej w Macedo-
nii. Wyraził jednak nadzieję, że w grudniu 2016 r. 
odbędą się wybory parlamentarne. tym bardziej, 
w jego ocenie, potrzebne jest stosowanie jednako-
wych zasad przez UE w odniesieniu do wszystkich 
państw. Marszałek zapewnił, że Polska opowiada 
się za rozszerzeniem UE. 

Marszałek Stanisław Karczewski 30 VIII 2016 r. 
spotkał się z przewodniczącą Zgromadzenia Na-
rodowego Serbii Mają Gojković, uczestniczącą 
w spotkaniu przewodniczących parlamentów na-
rodowych państw Europy środkowo-Wschodniej. 
Marszałek Senatu zapewnił, że Polska opowiada się 
za rozszerzeniem Unii Europejskiej i jest gotowa po-
dzielić się swoimi doświadczeniami z aspirującymi 
do niej krajami.

Przewodnicząca Maja Gojković podziękowała 
marszałkowi za wsparcie unijnych starań Serbii. Po-
informowała także o sytuacji w jej kraju po niedaw-
nych wyborach parlamentarnych. Zaznaczyła, że 
dużym wyzwaniem dla Serbii jest otwarcie kolejnych 
rozdziałów w procesie akcesyjnym. 

Podczas spotkania rozmawiano także o współ-
pracy międzyparlamentarnej, powołaniu polsko-
-serbskich grup przyjaźni w obu parlamentach 

i współpracy między komisjami, zwłaszcza spraw 
zagranicznych i Unii Europejskiej.

30 VIII 2016 r. marszałek Stanisław Karczewski 
przyjął wiceprzewodniczącego Centralnej Komi-
sji Kontroli Dyscypliny (najważniejsza jednostka 
kontroli wewnętrznej partii) i sekretarza Sekreta-
riatu Centralnego Komunistycznej Partii Chin 
Zhao Hongzhu. W spotkaniu uczestniczyli także 
przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli – prezes 
Krzysztof Kwiatkowski i wiceprezes Ewa Polkowska 
oraz ambasador Chin w Polsce Xu Jian. Marszałek 
Senatu mówił o współpracy między NIK a Senatem, 
polegającej m.in. na rozpatrywaniu wniosków po-
kontrolnych NIK i podejmowaniu na ich podstawie 
inicjatyw ustawodawczych przez Izbę.

Rozmówcy zgodzili się, że wizyty: prezyden-
ta Andrzeja Dudy w Chinach i przewodniczącego 
Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpinga w Polsce 
są kamieniem milowym w budowaniu partnerstwa 
strategicznego między obu krajami. Najważniejsze 
wyznaczniki tego partnerstwa to współpraca regio-
nalna w formule 16+1 (między Chinami a państwa-
mi Europy środkowo-Wschodniej), nowy Jedwabny 
Szlak do Europy (transport kolejowy z Chengdu do 
Łodzi) i projekty finansowane przez Azjatycki Bank 
Inwestycji Infrastrukturalnych.

Zdaniem wiceprzewodniczącego Zhao Hongzhu 
Polska i Chiny znajdują się na etapie optymalizacji 
gospodarki i mają podobne kierunki rozwoju. Chcą 

realizować podobne cele, tak aby obywatelom żyło 
się coraz lepiej. W tym kontekście Zhao Hongzhu 
zwrócił uwagę na podobieństwa między obecnie 
obowiązującym chińskim planem 5-letnim a strate-
gią zrównoważonego rozwoju wicepremiera Mate-
usza Morawieckiego.

31 VIII 2016 r. marszałek Stanisław Karczewski 
spotkał się z przewodniczącym Parlamentu Czar-
nogóry Darko Pajovićem. W spotkaniu uczestniczy-
ła Ljiljana tošković, nowo powołana ambasador tego 
kraju w Polsce. Rozmowę zdominowała tematyka 
związana z konferencją „Solidarność i suwerenność: 
Spotkanie parlamentarne państw Europy środkowo-
-Wschodniej”. Odnosząc się do niego, marszałek Se-
natu stwierdził, że pokazało ono, iż jest wiele spraw 



KRONIKA SENAtU RP – IX KADENCJA

172

i problemów, o których warto rozmawiać. Dlatego 
należy się regularnie spotykać, aby w otwarty i kon-
struktywny sposób dochodzić do konsensusu. Jak 
dodał, w konferencji wzięły udział kraje niebędące 
członkami Unii Europejskiej, ale wzbogaca to, we-
dług niego, postrzeganie i rozwiązywanie kwestii 
międzynarodowych.

Przewodniczący Parlamentu Czarnogóry Darko 
Pajović wyraził pogląd, że takie spotkania są po-
trzebne, aby kraje niebędące członkami UE nie po-
zostawały na marginesie i mogły swobodnie przed-
stawiać swoje opinie. Podziękował za ratyfikowanie 
przez Polskę protokołu do traktatu Północnoatlan-
tyckiego w sprawie akcesji Czarnogóry do NAtO. 

27 X 2016 r. wizytę w Senacie złożył prezydent Se-
negalu Macky Sall, którego przyjął marszałek Stani-
sław Karczewski. Prezydent poinformował marszałka 
o swoich rozmowach z przedstawicielami polskich 
władz. „Odbyliśmy dziś wiele ważnych rozmów. Spo-
tkałem się z prezydentem Andrzejem Dudą i premier 
Beatą Szydło. Omówiliśmy dziedziny, w których mo-
żemy razem działać, m.in. w przemyśle stoczniowym, 
mechanizacji rolnictwa i przetwórstwie spożywczym. 
Na szczeblu dyplomatycznym zapewniłem o naszym 
poparciu dla Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ” 
– powiedział prezydent Senegalu. Dodał, że będzie 
wyjeżdżał z Polski z olbrzymimi nadziejami na rozwój 
stosunków polsko-senegalskich.

Marszałek Stanisław Karczewski podziękował za 
poparcie kandydatury naszego kraju na niestałego 
członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. Jak podkreślił, 

wsparcie Polski w tych staraniach przez państwo 
z kontynentu afrykańskiego jest bardzo ważne.

Marszałek Stanisław Karczewski 8 XI 2016 r. spo-
tkał się z wiceprezydentem Iranu, prezesem Irań-
skiej Agencji Energii Atomowej Alim Akbarem 
Salehim. Podczas rozmowy marszałek Senatu pod-
kreślił, że Polska ceni dotychczasowe długoletnie 
relacje polsko-irańskie. Jego zdaniem ostatnie kon-
takty polityków obu krajów rokują, że polsko-irańska 
współpraca gospodarcza, wymiana handlowa i kul-
turalna będzie się rozwijać. Wiceprezydent Ali Akbar 
Salehi poinformował o poprawie sytuacji Iranu po 
podpisaniu porozumień atomowych. Jak zaznaczył, 
mimo że przez 37 lat Iran objęty był różnego ro-
dzaju sankcjami, dobrze radził sobie ekonomicznie. 
Rozwinął m.in. program atomowy, wykorzystywany 
do celów gospodarczych, nanotechnologię, inwe-

stuje także w innowacje. Iran jest obecnie przodują-
cym krajem muzułmańskim w dziedzinie technologii 
innowacyjnych. Wiceprezydent podkreślił, że wiele 
państw jest zainteresowanych współpracą z jego 
krajem. Mówił również o możliwych wspólnych 
przedsięwzięciach gospodarczych i rynkach zbytu. 
Jak dodał, widzi dobrą przyszłość dla swojego kraju, 
a Polska może skorzystać na współpracy z Iranem. 
Marszałek Stanisław Karczewski powiedział, że nasz 
kraj także jest nastawiony na innowacje. Zakłada to 
program zrównoważonego rozwoju Polski, opra-
cowany przez wicepremiera Mateusza Morawiec-
kiego. Podkreślił, że Polska ma ogromny potencjał 
rozwojowy. 

22 XI 2016 r. wicemarszałek Grzegorz Czelej spo-
tkał się z delegacją argentyńskiej prowincji Misio-
nes z jej gubernatorem Hugonem Passalacquą 
na czele. Rozmowa, w której wzięła także udział 
ambasador Argentyny w Polsce Patricia Beatriz Sa-
las, dotyczyła przede wszystkim kwestii związanych 
z wykorzystaniem energii odnawialnej. Jak stwierdził 
gubernator Hugo Passalacqua, głównym powodem 
jego wizyty w Polsce jest fakt, że nasz kraj odgry-
wa istotną rolę w rozwoju technologii związanych 
z energią odnawialną, a jego prowincja, Misiones, 
stawia właśnie na pozyskiwanie energii w ten spo-
sób. „W dziedzinie czystej energii możemy podjąć 
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partnerstwo strategiczne między Misiones a Pol-
ską” – zadeklarował gubernator. Jego zdaniem świat 
zmierza w kierunku technologii hybrydowych, czyli 
łączenia różnych źródeł energii.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej przedstawił 
polskie doświadczenia w dziedzinie energetyki, 
zwłaszcza energii odnawialnej, na tle uwarunkowań 
europejskich. Wynika z nich, że dla naszego kraju 
największe znaczenie ma energetyka oparta na bio-
masie i odpadach. Jak podkreślił wicemarszałek Se-
natu, obecnie w tej dziedzinie dominuje energetyka 
rozproszona, oparta na źródłach naturalnych. 

Na zakończenie spotkania podpisano list intencyj-
ny między firmami H. Cegielski Poznań SA i Bioelek-
tra Group SA a władzami prowincji Misiones w spra-
wie zakupu kompleksu zakładów do przetwarzania 
odpadów komunalnych w innowacyjnej polskiej 
technologii wraz z elektrociepłowniami z kotłami 
na biomasę. Łączna wartość planowanych inwestycji 
ma wynieść 100–200 mln dolarów.

25 XI 2016 r. wizytę w Senacie złożył minister 
spraw zagranicznych Iraku Ibrahim Al-Eshaiker Al-
-Jaafari wraz z delegacją. Gości przyjął wicemarsza-
łek Adam Bielan. Podczas spotkania minister Ibrahim 
Al-Eshaiker Al-Jaafari przedstawił przebieg ostatnich 
walk o Mosul. Zaznaczył, że najważniejsze jest to, 
iż wszystkie formacje walczące w Iraku z tzw. pań-
stwem islamskim zjednoczone są wokół 1 ośrodka 
politycznego. Wyraził nadzieję, że po zwycięstwie 
nad „państwem islamskim” rozwiną się polsko-irac-

kie relacje gospodarcze. Zdaniem ministra stanowią 
one dobrą podstawę stosunków politycznych. 

Politycy rozmawiali także o współpracy nauko-
wej i kulturalnej. Wicemarszałek Adam Bielan pod-
kreślił, że Polska jest otwarta na studentów z Iraku, 
którzy mogliby kształcić się na polskich uczelniach, 
m.in. studiować medycynę. Rozmówcy zgodzili się, 
że młodzież przyjeżdżająca na studia i Irakijczycy, 
którzy kończyli studia w Polsce, stanowią najlepszą 
bazę współpracy między obu państwami. Wyrazili 
także nadzieję, że niebawem polskie firmy będą mo-
gły wrócić do Iraku.

Marszałek Stanisław Karczewski 29 XI 2016 r. przy-
jął przewodniczącego Riksdagu (szwedzki parla-
ment) Urbana Ahlina, który przybył do Polski na IV 

Polsko-Szwedzkie Forum Parlamentarne, odbywają-
ce się w Przemyślu. Politycy mówili o bardzo dobrej 
współpracy między parlamentami Polski i Szwecji, 
o intensywnych kontaktach posłów i senatorów w ra-
mach parlamentarnych grup przyjaźni polsko-szwedz-
kiej i szwedzko-polskiej. Przewodniczący Urban Ahlin 
wspominał, zorganizowaną przez Senat poprzedniej 
kadencji, wizytę przewodniczących parlamentów 
państw bałtyckich na Ukrainie. „to była bardzo dobra 
wizyta, bo pozwoliła na zajęcie jednolitego stanowi-
ska wobec sytuacji na Ukrainie i stworzenia wspól-
nego przekazu” – powiedział. Wyraził nadzieję na 
realizację w przyszłości tego rodzaju wspólnych pro-
jektów. Marszałek Karczewski zapewnił, że Senat tej 
kadencji rozważy podjęcie takiej inicjatywy, zwłasz-
cza że UE niedawno zdecydowała o zniesieniu sankcji 
wobec Białorusi, co powinno zapoczątkować nowy 
etap w relacjach z Mińskiem. 

Politycy ponadto zastanawiali się, jak zaintereso-
wać młodzież polityką i działalnością obywatelską. 
Przewodniczący Urban Ahlin poinformował, że 
szwedzki parlament zaprasza młodzież, organizu-
je warsztaty demokratyczne, ale, jego zdaniem, to 
partie powinny zaproponować taki program, który 
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przyciągnie młodzież do działalności politycznej. 
Marszałek Senatu powiedział, że polskie partie mają 
młodzieżowe struktury, ale politycy powinni kiero-
wać lepszy przekaz do młodych. 

Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko wraz z de-
legacją 2 XII 2016 r. złożył wizytę w Senacie. Spotkał 
się z nim marszałek Stanisław Karczewski. Politycy 
rozmawiali o współpracy dwustronnej – parlamen-
tarnej, politycznej, gospodarczej, kulturalnej i o dia-
logu historycznym.

Marszałek Senatu podkreślił, że właśnie tego dnia 
mija 25 lat od chwili uznania przez Polskę niepod-
ległości Ukrainy. Zapewnił, że Polska będzie nadal 
wspierać Ukrainę i jej unijne aspiracje. Prezydent 
Petro Poroszenko zaznaczył, że ta wizyta została 
zaplanowana w tym właśnie dniu, po to, by „dać 
wyraz naszej jedności”. Dodał, że Polska pierwsza 
uznała niepodległą Ukrainę. Wyraził zadowolenie, 
że Ukraina znalazła się w „europejskim wszechświe-
cie”. Jak podkreślił, dobrze rozwija się dialog między 
parlamentami Polski i Ukrainy. Dodał, że z zadowo-
leniem przyjął wspólną polsko-ukraińską Deklarację 
Pamięci i Solidarności, uchwaloną przez parlamenty 
obu państw. W ocenie prezydenta Ukrainy atmosfe-
ra współpracy ukraińsko-polskiej ma unikatową at-
mosferę. Jak zapowiedział, nieprzyjemne incydenty, 
które się zdarzają, zostaną wyjaśnione.

Marszałek wyraził zadowolenie z podpisanej tego 
dnia umowy polsko-ukraińskiej w kwestiach obron-
ności. Podkreślił, że sprawy bezpieczeństwa są klu-
czowe dla obu krajów. Zadeklarował dalsze wsparcie 
Polski dla Ukrainy w sferze reformy decentralizacyj-
nej, walki z korupcją, reformy administracyjnej. Do-
dał, że Polska będzie też wspierać ruch bezwizowy 
dla Ukrainy. 

Politycy rozmawiali ponadto o polsko-ukraińskim 
dialogu historycznym. Zgodzili się, że to sprawa dla 
historyków polskich i ukraińskich, którzy powinni 
opracować plan działań w tej sprawie, a politycy po-
winni zajmować się przyszłością. 

Spotkanie z korpusem dyplomatycznym

W Senacie 26 I 2016 r. odbyło się noworoczne 
spotkanie marszałka Stanisława Karczewskiego 
z ambasadorami akredytowanymi w Polsce na czele 
z nuncjuszem apostolskim, dziekanem korpusu dy-
plomatycznego abp. Celestino Migliore. W spotka-
niu udział wzięli: wicemarszałkowie Maria Koc i Bog-
dan Borusewicz, szef Kancelarii Senatu minister Ewa 
Polkowska i senatorowie.

W swoim wystąpieniu marszałek Senatu dużo uwa-
gi poświęcił kryzysowi imigracyjnemu i bezpieczeń-
stwu w Europie i na świecie. Uznał to za najważniejsze 

wyzwania na najbliższy rok i kolejne lata, stojące 
przed wspólnotą międzynarodową. Dodał, że kryzys 
uchodźczy doprowadził już do ostrych podziałów 
w Unii Europejskiej, co w konsekwencji może 
zagrozić także trwałości strefy Schengen. W ocenie 
marszałka bezpieczeństwo można zapewnić jedynie 
dzięki wspólnemu przeciwdziałaniu zorganizowanej 
przemocy i próbom naruszenia integralności teryto-
rialnej oraz aktom terrorystycznym.

Marszałek podkreślił, że 2015 r. przyniósł zmiany 
w Polsce. Odbyły się wybory prezydenckie i par-
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lamentarne, które w zasadniczy sposób zmieniły 
polską scenę polityczną, stały się ważnym spraw-
dzianem dotychczasowych działań polityków i par-
tii politycznych. „Po raz pierwszy w historii polskiej 
demokracji jedno ugrupowanie zostało obdarzone 
mandatem społecznego zaufania, który pozwolił na 
samodzielne rządy. to wielki honor, ale także odpo-
wiedzialność i wyzwanie” – powiedział marszałek.

Mówiąc o planach na 2016 r., marszałek Senatu 
wspomniał o światowych Dniach Młodzieży w lip-
cu, których gościem honorowym będzie papież 
Franciszek, i o kwietniowych uroczystościach 1050. 
rocznicy chrztu Polski, kiedy to odbędzie się nad-
zwyczajne wyjazdowe posiedzenie Zgromadzenia 
Narodowego Sejmu i Senatu w Poznaniu.

Marszałek Stanisław Karczewski zapowiedział 
również większą aktywność polityczną i legislacyjną 
Senatu. Podkreślił, że wyzwaniem dla Izby będzie 
wspólne działanie z Sejmem w sprawie wprowadze-
nia w życie pakietu ustaw dotyczących Polonii. Poin-
formował, że kwestie opieki nad Polonią i Polakami 
za granicą wracają do kompetencji Senatu.

Na koniec marszałek Stanisław Karczewski życzył 
ambasadorom, aby najbliższe miesiące obfitowały 
w pomyślne dla ich narodów wydarzenia.

W imieniu ambasadorów akredytowanych w War-
szawie nuncjusz apostolski, dziekan korpusu dyploma-
tycznego abp Celestino Migliore pogratulował mar-
szałkowi wyboru na tę funkcję, podobnie jak wszystkim 
senatorom i nowemu Prezydium Senatu. Podkreślił, że 
ambasadorowie z uwagą odnoszą się do zmian zacho-
dzących w Polsce. Wspomniał o wydarzeniach, które 
miały niedawno miejsce w Senacie. Wystawa „Insygnia 
wolności”, nawiązująca do 25. rocznicy przekazania 
z Londynu do ojczyzny symboli władzy państwowej 
II Rzeczypospolitej, była przypomnieniem wartości, ja-
kimi są dla każdego człowieka wolność i suwerenność. 
Dzień Praw Człowieka natomiast to przedsięwzięcie 
niezmiernie ważne dla współczesnego państwa i jego 
obywatelskiego społeczeństwa.

Nuncjusz apostolski złożył życzenia noworocz-
ne marszałkowi, senatorom i pracownikom Senatu. 
„Niech ten rok będzie czasem realizacji słusznych 
aspiracji tego państwa i jego obywateli” – powiedział.
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WIELOSTRONNE SPOTKANIA 
MIĘDZYPARLAMENTARNE

Spotkania przewodniczących parlamentów 

W spotkaniu przewodniczących parlamentów 
państw Grupy Wyszehradzkiej, odbywającym się 
27 IV 2016 r. w Czechach, na Zamku Štiřín, wzięli 
udział marszałkowie Senatu i Sejmu – Stanisław Kar-
czewski i Marek Kuchciński. Uczestniczyli w nim też 
przewodniczący parlamentów Czech, Słowacji i Wę-
gier, a także przewodniczący francuskiego Zgroma-
dzenia Narodowego Claude Bartolone. Rozmowom 
przewodniczyli szefowie Izby Poselskiej i Senatu Re-
publiki Czeskiej – Jan Hamáček i Milan Štěch. Spo-
tkanie zorganizowano w ramach czeskiej prezyden-
cji w Grupie Wyszehradzkiej.

Otwierając spotkanie, przewodniczący czeskiej 
Izby Poselskiej Jan Hamáček odniósł się do sytuacji 
w Europie. Jego zdaniem w obliczu obecnych wy-
zwań państwa członkowskie powinny walczyć o sil-
ną i solidarną Europę. Podkreślił także, że Grupa Wy-
szehradzka to dobra marka polityczna, która umie 
ze sobą współpracować i wypracowywać wspólne 
stanowiska.

Przewodniczący francuskiego Zgromadzenia Na-
rodowego Claude Bartolone, rozpoczynając dyskusję 
na temat wzmocnienia roli parlamentów narodowych 
zgodnie z ustaleniami porozumienia między Wiel-
ką Brytanią a Unią Europejską, podkreślił znaczenie 
mocnej pozycji parlamentów narodowych. Odniósł 
się także do zagrożeń terrorystycznych w Europie. 
Jak zaznaczył, parlamenty krajowe powinny wspierać 
rządy w walce z tymi zagrożeniami, ale jednocześnie 
czuwać nad zachowaniem równowagi między ochro-
ną obywateli a ich prawami i wolnościami.

Podczas spotkania przewodniczący parlamentów 
omówili też aktualną sytuację w Unii Europejskiej, 
a także kwestie związane z jej przyszłością, w tym 
z referendum w Wielkiej Brytanii. Odniesiono się 
również do spraw dotyczących zaufania między 
państwami członkowskimi i suwerennością poszcze-
gólnych krajów.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński podkreślił, że 
Polska widzi swoją przyszłość w dobrze funkcjonu-



SPRAWY MIĘDZYNARODOWE

177

jącej, zreformowanej Unii – w Europie solidarnych 
państw. Jego zdaniem niezwykle ważna jest popra-
wa funkcjonowania poszczególnych instytucji unij-
nych, zwłaszcza ich decyzyjności i mandatu. 

Marszałek Marek Kuchciński przedstawił też 
uczestnikom spotkania projekt deklaracji „Europa 
solidarnych państw” w sprawie bezpieczeństwa, 
granic i odnowienia instytucji unijnych. Dokument 
ten jest odpowiedzią na rzymską propozycję federal-
nej Europy, podpisaną przez przewodniczących par-
lamentów Włoch, Niemiec, Francji i Luksemburga 
z września 2015 r. Projekt wspólnej deklaracji będzie 
przedmiotem rozmów podczas polskiego przewod-
nictwa w Grupie Wyszehradzkiej.

Zabierając głos podczas spotkania, marszałek Sta-
nisław Karczewski podkreślił, że polska wizja przy-
szłości UE to Unia solidarna i konkurencyjna gospo-
darczo. Odnosząc się do możliwości wystąpienia 
Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych, marszałek po-
wiedział, że jej dalsze członkostwo leży w interesie 
Polski i wszystkich innych państw.

22–24 V 2016 r. w Luksemburgu obradowała Kon-
ferencja Przewodniczących Parlamentów Państw 
Unii Europejskiej, w której wziął udział wicemar-
szałek Adam Bielan. Politycy rozmawiali na temat 
kryzysu migracyjnego i przyszłości Unii Europej-
skiej. Omówili m.in. kwestie związane ze wspólnym 
europejskim system azylowym, ze strefą Schengen 
i bezpieczeństwem granic zewnętrznych Unii oraz 
działania w ramach umowy między Unią a turcją 
w sprawach migracyjnych. 

Otwierając konferencję, przewodniczący Izby De-
putowanych Wielkiego Księstwa Luksemburga Mars 
Di Bartolomeo podkreślił, że Unia Europejska jest 
wspólnym projektem bezpieczeństwa. Dodał, że 
„parlamenty UE powinny być twierdzami, które stoją 
na straży pokoju”. Podkreślił, że jeśli są rozbieżności 
na temat przyszłości wspólnej Europy, to kompromis 
jest jedyną drogą w ramach projektu europejskiego. 

W trakcie sesji poświęconej kryzysowi migracyj-
nemu uczestnicy konferencji dyskutowali o wsparciu 
dla Grecji i innych państw unijnych, najbardziej do-
tkniętych falą migracyjną, a także o walce z przemyt-
nikami ludzi i o próbach wspólnego rozwiązania tych 

problemów. Przewodniczący Komisji Europejskiej 
Jean-Claude Juncker mówił m.in. o legalnej migra-
cji i o porozumieniu z turcją. Podkreślił, że komisja 
planuje przygotowanie propozycji planu legalnej mi-
gracji do Europy – migracji pod kontrolą. Zaznaczył 
też, że w kwestiach związanych z nielegalnym na-
pływem uchodźców bardzo ważna jest współpraca 
Unii z turcją. 

W dyskusji na ten temat głos zabrał wicemarsza-
łek Adam Bielan. Powiedział, że Polska pozytywnie 
ocenia porozumienie z turcją, które daje szansę na 
kontrolę nad przepływem emigrantów. Skuteczne 
wdrożenie ustalonych działań, w tym zobowiązań 
readmisyjnych, może być, jego zdaniem, rozwiąza-
niem problemów związanych z nielegalną migracją. 
Współpracę z turcją trzeba, zdaniem wicemarszałka 
Senatu, wzmocnić pomocą dla Grecji. Zniechęcenie 
do nielegalnej migracji, walka ze szlakami przemytni-
ków oraz zabezpieczenie zewnętrznych granic Unii 
i szlaków tranzytowych pozwolą na odzyskanie kon-
troli nad przepływem migrantów. Wicemarszałek 
podkreślił, że także na Wschodzie są ludzie potrze-
bujący pomocy. Poinformował, że Polska przyjmuje 
imigrantów z Ukrainy i Czeczenii. 

Politycy rozmawiali także o przyszłości Unii, 
o przyjęciu zaproponowanej przez część parla-
mentów deklaracji „Zacieśnienie integracji eu-
ropejskiej: droga ku przyszłości”, tzw. deklaracji 
rzymskiej. Przewodniczący parlamentów Włoch, 
Niemiec, Francji i Luksemburga wezwali w niej 
do znacznego zwiększenia integracji politycznej 
w ramach federalnej Unii Europejskiej. Marszałek 
Sejmu Marek Kuchciński zaproponował projekt 
nowej deklaracji „Europa solidarnych państw”, któ-
rą 12 V 2016 r. pozytywnie zaopiniowała sejmowa 
Komisja do Spraw Unii Europejskiej. Dokument 
ten dotyczy kwestii bezpieczeństwa, granic i od-
nowienia instytucji unijnych. Mówiąc o tym pro-
jekcie oraz o bezpieczeństwie i odnowie instytucji 
unijnych, marszałek Marek Kuchciński zaznaczył, 
że decyzje o odnowie Unii Europejskiej mogą być 
podjęte jedynie na zasadzie zgody suwerennych 
państw członków Unii oraz zgodnie z wolą spo-
łeczeństw, wyrażoną przez parlamenty narodowe 
lub w drodze referendum. 
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Drugiego dnia dyskutowano o roli parlamentów 
narodowych, współpracy międzyparlamentarnej 
oraz o zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli przy 
jednoczesnym poszanowaniu praw podstawowych. 
Politycy omówili m.in. procedury tzw. zielonej (pra-
wo parlamentów narodowych do inicjatywy legisla-
cyjnej) i czerwonej (umożliwienie zatrzymania prac 
nad projektem aktu ustawodawczego ze względu na 
jego niezgodność z zasadą pomocniczości) kartki. 

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński zgodził się, że 
trzeba wzmocnić parlamenty krajowe. Ocenił jedno-
cześnie, że istnieje potrzeba zawarcia kompromisu: 
członkostwo we wspólnocie, ale z zachowaniem 
uprawnień parlamentów i suwerenności. Poinformo-
wał, że polski parlament popiera unijne mechanizmy 
kartek, zwłaszcza zielonej, która nadaje izbom kra-
jowym inicjatywę ustawodawczą. Marszałek Sejmu 
wystąpił też z postulatem wydłużenia pracy nad pro-
jektami unijnymi w parlamentach krajowych z obo-
wiązujących 8 tygodni do 12.

Przewodniczący Bundestagu Norbert Lammert 
podkreślił, że wielu uczestników konferencji podno-
si kwestie utraty suwerenności, w dobie globalizacji, 
jego zdaniem, nikt już właściwie nie może jednak 
powiedzieć, że jest w pełni suwerenny. Wszystkie 
kraje świata muszą się mierzyć z zagrożeniami. Do-
dał, że przy mierzeniu się z takimi problemami, jak 
migracje, zmiany klimatyczne, walka z terroryzmem 
poszczególne kraje nie poradzą sobie same. 

Podczas debaty na temat zapewnienia obywate-
lom bezpieczeństwa, przy jednoczesnym poszano-
waniu podstawowych swobód, omówiono kwestię 
wzmocnienia współpracy państw członkowskich 
w walce z terroryzmem oraz wspólnych działań na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa. 

„Dylemat stary jak świat – co jest ważniejsze: 
wolność czy bezpieczeństwo? Zauważmy od razu, 
że wolność to europejski wynalazek. Europa i jej 
sukces wzięły się z koncepcji wolności jednostki. 
Z kolei największą zdobyczą integracji europejskiej 

jest pokój. Czyli nic innego jak zbiorowe bezpie-
czeństwo. A zatem te dwie wartości są do pogodze-
nia. Warunkiem jest demokracja parlamentarna” 
– mówił w trakcie dyskusji wicemarszałek Senatu 
Adam Bielan. Jego zdaniem ustawodawca musi 
z wyobraźnią wyważać racje. technika nie może 
służyć najpierw przestępcom, a dopiero po cza-
sie służbom specjalnym, a prawo do prywatności 
i ochrona danych osobowych nie mogą gwaranto-
wać anonimowości. Według wicemarszałka stano-
wione prawo musi odpowiadać legislacyjnym stan-
dardom, tak aby nie stwarzać regulacyjnej dżungli, 
podważającej zaufanie do państwa i zaprzeczają-
cej sensowi więzi społecznych. Wicemarszałek Se-
natu podkreślił też, że Polska jest członkiem mię-
dzynarodowej koalicji walczącej z tzw. państwem 
islamskim. 

W Warszawie, w Sejmie, 31 VIII 2016 r. odbyło 
się spotkanie przewodniczących parlamentów 
państw Europy Środkowo-Wschodniej „Solidar-
ność i suwerenność”, w którym wziął udział mar-
szałek Stanisław Karczewski. Uczestniczyli w nim 
ponadto przewodniczący i wiceprzewodniczący 
parlamentów: Azerbejdżanu, Armenii, Białorusi, Bo-
śni i Hercegowiny, Czarnogóry, Gruzji, Macedonii, 
Mołdawii, Serbii, Ukrainy i turcji.
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W pierwszej części konferencji dyskusji po-
święconej odnowie Unii Europejskiej w kontek-
ście współpracy regionalnej w Europie środko-
wo-Wschodniej przewodniczył marszałek Sejmu 
Marek Kuchciński. Mówił o kryzysie ekonomicz-
nym w strefie euro, a także o kryzysie bezpie-
czeństwa i strefy Schengen, spowodowanych na-
pływem do Europy milionów imigrantów. Wskazał 
też na skutki Brexitu. Marszałek Sejmu podkreślił 
konieczność wypracowania wspólnego stanowi-
ska państw Europy środkowo-Wschodniej w tej 
sprawie. Podkreślił, że Polska chce rozwoju po-
granicza wschodniego i południowo-wschod-
niego Unii Europejskiej i Paktu Północnoatlan-
tyckiego. „Nie chcemy budować murów, które 
znowu będą dzieliły Europę środkowo-Wschod-
nią. Proponuję, aby Europa solidarnych państw – 
związek wolnych z wolnymi, równych z równymi 
– stała się podstawowym modelem dla naszych 
działań i dyskusji” – powiedział. Projekt Europy 
solidarnych państw, będący inspiracją spotkania 
parlamentarnego, został oparty na 3 założeniach 
politycznych: przyszłość Europy i UE powinna 
być rozstrzygana w debacie wszystkich państw 
członkowskich, zorganizowanej według zasady 
równości; Unia nie może być organizacją mię-
dzynarodową zamkniętą dla innych państw, jeżeli 
będą chciały do niej przystąpić; nie jest możliwe 
także zapewnienie bezpieczeństwa Unii Europej-
skiej bez bezpieczeństwa w skali całego konty-
nentu. Marszałek Marek Kuchciński wskazał na 
potrzebę ustanowienia forum dyskusji między-
parlamentarnej na temat przyszłości kontynentu, 
w którym uczestniczyłyby państwa Europy środ-
kowo-Wschodniej, niezależnie od ich przynależ-
ności do UE i Paktu Północnoatlantyckiego.

Głos w dyskusji zabrali przedstawiciele wszystkich 
parlamentów uczestniczących w konferencji, którzy 
podkreślali znaczenie współpracy na rzecz rozwią-
zywania kryzysów. Politycy poruszyli także kwestie 
związane ze współpracą gospodarczą. Jak podkre-
ślił wicemarszałek Sejmu Ryszard terlecki, wypo-
wiedzi w dyskusji pokazały, że cele Unii Europejskiej 
powinny być na nowo postawione, zgodnie z postu-
latami państw narodowych.

Drugą debatę „Parlamenty narodowe na rzecz 
współpracy wielostronnej w Europie środkowo-
-Wschodniej” poprowadził marszałek Senatu Sta-
nisław Karczewski. Jego zdaniem współpraca par-
lamentarna może przynieść konkretne korzyści. 
Marszałek zwrócił uwagę na słowa-klucze, określa-
jące spotkanie parlamentarzystów: „solidarność” 
i „suwerenność”. Według niego są one szczególnie 
ważne w obecnych trudnych czasach, które niosą 
ryzyko wzrostu nastrojów izolacjonistycznych i kse-
nofobicznych oraz ograniczenia współpracy mię-
dzynarodowej. Marszałek Senatu wyraził przekona-
nie, że w obliczu tych zagrożeń „jedynym wyjściem 
jest właśnie solidarność i jak najszersza współpraca 
pomiędzy państwami i pomiędzy narodami”. „Moim 
zdaniem kluczowe jest silniejsze włączenie do 
współpracy pomiędzy naszymi państwami dodatko-
wej, mającej ogromne możliwości działania siły, jaką 
są parlamenty. Każdy parlament, jako taki, nie prowa-
dzi samodzielnej polityki zagranicznej i na co dzień 
nie zajmuje się stosunkami międzynarodowymi. 
Zważywszy jednak na okoliczności, każdy z naszych 
parlamentów powinien bardziej aktywnie włączać 
się we współpracę międzynarodową, zwłaszcza że 
posiada nadzwyczajną legitymację – wybierany jest 
w bezpośrednich wyborach” – powiedział marsza-
łek Stanisław Karczewski.

Podczas konferencji akcentowano znaczenie 
współpracy dwu- i wielostronnej oraz wymiany 
doświadczeń między parlamentami narodowymi. 
Uczestnicy spotkania mówili także o dobrych przy-
kładach współpracy regionalnej między izbami. 
Podkreślano też, że bezpieczeństwo w regionie jest 
priorytetem wszystkich państw reprezentowanych 
przez uczestników spotkania. Jak mówiono, w dobie 
globalizacji państwa potrzebują współpracy nie tyl-
ko bilateralnej, ale i multilateralnej. Zwracano uwagę 
na konieczność wzmocnienia roli parlamentów na-
rodowych i zagwarantowania pełnej podmiotowości 
wszystkich państw.

7 IX 2016 r. marszałek Stanisław Karczewski, w ra-
mach konferencji „Europa Karpat”, zainicjowanej 
przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, po-
prowadził panel dyskusyjny pod tytułem „Grupa 
Wyszehradzka – współczesne wyzwania, nowe for-
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my współpracy”. Marszałek, zachęcając do dyskusji, 
poprosił o postawienie diagnozy i przedstawienie 
propozycji terapii dla Unii Europejskiej w związku 
z zagrożeniem terrorystycznym w Europie. Uczestni-
kami panelu oprócz marszałków Senatu i Sejmu byli 
także przewodniczący parlamentów państw Grupy 
Wyszehradzkiej. Dyskutowano m.in. o tym, jaką rolę 
może odegrać Grupa Wyszehradzka wobec kryzysu 
i odnowy Unii Europejskiej, a także o formach współ-
pracy państw Grupy Wyszehradzkiej w zmienionym 
środowisku międzynarodowym. Omawiano również 
kwestie bezpieczeństwa i interesów państw Grupy 
Wyszehradzkiej w warunkach konfliktu ukraińsko-
-rosyjskiego i ruchów migracyjnych, a także projekt 
nowej instytucji – Zgromadzenia Parlamentarnego-
Grupy Wyszehradzkiej.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński powiedział, 
że widzi ogromną rolę państw Grupy Wyszehradz-
kiej w ewolucji Unii Europejskiej. „Unia Europejska 
potrzebuje wzmocnienia, zmiany i odnowy. Moim 
zdaniem Grupa Wyszehradzka, dając przykład do-
brej współpracy, może śmiało sformułować liczne 
propozycje zmian i naprawy sytuacji. także zmian 
w traktacie Lizbońskim. Mam na myśli wzmocnienie 
roli parlamentów państwowych w odniesieniu do Ko-
misji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Mam 
na myśli choćby wprowadzenie zasady, że jeżeli na 
28 państw Unii Europejskiej połowa parlamentów 
uzna, że nie godzi się na jakiś projekt dyrektywy, to 
ten projekt nie będzie mógł wejść w życie. to jest 
tzw. czerwona kartka. Uważam, że parlamenty na-
rodowe mają do tego pełne prawo” – powiedział 
marszałek Sejmu. 

Marszałek Stanisław Karczewski wziął udział 
w Europejskiej Konferencji Przewodniczących Par-
lamentów, która odbyła się 15–16 IX 2016 r. w sie-
dzibie Rady Europy w Strasburgu.

Debata podczas konferencji skupiła się na 3 prze-
wodnich tematach: „Migracje i kryzys uchodźczy 
w Europie – rola i odpowiedzialność parlamentów”, 
„Parlamenty narodowe i Rada Europy: wspólna pro-
mocja demokracji, praw człowieka i rządów prawa” 
oraz „Mobilizacja parlamentów przeciw nienawiści 
na rzecz otwartych i nierasistowskich społeczeństw”. 
W czasie dyskusji przedstawiciele parlamentów pre-

zentowali swoje uwagi na temat aktualnej polityki 
migracyjnej i związanego z nią problemu nienawi-
ści i nietolerancji w ich krajach, zagrożeń płynących 
z przeniesienia tych lokalnych sytuacji na poziom eu-
ropejski. Prezentowali również stanowiska swoich kra-
jów w sprawie wspólnej polityki na rzecz promowania 
demokracji, praworządności i związanych z nimi praw 
obywatelskich. W imieniu polskiego parlamentu głos 
zabrał marszałek Stanisław Karczewski. Zwrócił szcze-
gólną uwagę na potrzebę przemodelowania europej-
skiego systemu wartości, który aktualnie poddawany 
jest mocnej weryfikacji. „Europejski system wartości 
powinien być budowany na solidarnej współpracy, 
a nasze argumenty powinny stać się aktorami wielo-
stronnego dialogu” – powiedział marszałek. Nawią-
zał także bezpośrednio do problemu migracyjnego: 
„Rozwiązanie tego kryzysu może nastąpić na szcze-
blu politycznym, a naszą rolą powinna być przede 
wszystkim pomoc rozwojowa i humanitarna. Polska 
jest już w nią zaangażowana, współpracujemy z kra-
jami, które znajdują się najbliżej konfliktu”. 

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski i marsza-
łek Sejmu Marek Kuchciński 7 X 2016 r. wzięli udział 
w nieformalnym spotkaniu przewodniczących 
parlamentów państw członkowskich Unii Euro-
pejskiej, odbywającym się w Bratysławie w ramach 
słowackiego przewodnictwa w Radzie Unii Europej-
skiej. Szczyt zorganizowano w odpowiedzi na decy-
zję Wielkiej Brytanii o wystąpieniu z UE, a poświęco-
no przyszłości Unii i roli parlamentów narodowych 
w Unii. Gospodarzem był przewodniczący słowac-
kiej Rady Narodowej Andrej Danko.
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Uczestnicy debaty podkreślali, że Unia Europej-
ska to wspaniały projekt, który dla bezpieczeństwa 
współczesnego świata należy utrzymać. Marszałek 
Stanisław Karczewski zgodził się z przewodniczącą 
włoskiej Izby Deputowanych Laurą Boldrini, że UE 
to dar od Boga, bo odzwierciedla wartości, wokół 
których Unia jest zbudowana. Polska opowiada się 
za wspólnotą opartą na suwerennych i solidarnych 
państwach. Zdaniem marszałka Senatu należy wpro-
wadzić zmiany do traktatu europejskiego, bo to po-
zwoli Unii przyspieszyć. 

Spotkanie rozpoczęło się od dyskusji na temat za-
grożeń dla jedności europejskiej. Według marszałka 
Stanisława Karczewskiego jedność dla Europy jest 
wartością fundamentalną, która decyduje o pozycji 
państw UE w świecie i bezpieczeństwie ich obywate-
li. W ocenie marszałka Senatu jedności europejskiej 
zagraża różne podejście państw UE do imigracji, 
do działań Rosji, która ponad wspólnotowymi orga-
nami stara się prowadzić dialog z poszczególnymi 
państwami, oraz ambitny projekt wspólnej waluty, 
dzielący kraje UE na 2 kategorie. „Choć parlamenty 
UE mówią różnymi głosami, to mamy wspólne cele: 
bezpieczeństwo, wspólny rynek, spójność” – po-
wiedział marszałek Stanisław Karczewski. Dodał, że 
wartością jest także to, iż sprzeczamy się i dyskutuje-
my. „Chcemy, by Unia Europejska była spółdzielnią, 
gdzie wszystkim członkom przysługuje równy głos, 
a nie spółką akcyjną, gdzie decyduje wartość udzia-
łów” – stwierdził. Według marszałka bardzo trudno 
osiągnąć integrację, suwerenność i demokrację jed-
nocześnie. „Z czegoś trzeba zrezygnować i takie wy-
zwanie stoi dziś przed państwami UE” – zaznaczył.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński zaproponował 
prawo do inicjatywy ustawodawczej dla parlamen-
tów kilku państw działających wspólnie, prawo weta 
dla parlamentów narodowych wobec propozycji KE 
oraz przedłużenie terminu opiniowania dokumentów 
europejskich. Poparł też przewodniczącego Senatu 
francuskiego, który zaproponował konkretne dzia-
łania. „Warto utworzyć specjalną grupę roboczą, na 
przykład pod przewodnictwem obecnej prezydencji 
słowackiej, żeby konkretne propozycje omawiać” – 
powiedział marszałek Marek Kuchciński.

Przewodniczący parlamentów w trakcie spotkania 

w Bratysławie zastanawiali się też, jak skrócić dystans 
między UE a jej obywatelami, dyskutowali o planach 
na przyszłość. Wiele uwagi poświęcili m.in. roli par-
lamentów narodowych w UE, spójności Unii i jej roli 
w polityce międzynarodowej.

20–21 X 2016 r. w Bernie odbyło się XVII Spo-
tkanie Stowarzyszenia Senatów Europy, w którym 
udział wziął marszałek Stanisław Karczewski. 

Pierwszy dzień obrad poświęcono kwestiom bez-
pieczeństwa w Europie oraz sposobom przeciw-
działania terroryzmowi i zwalczania go. Po przed-
stawieniu sposobu funkcjonowania szwajcarskiego 
parlamentu, otwierający spotkanie przewodniczący 
szwajcarskiej Rady Katonów (wyższa izba parlamen-
tu) Raphael Comte omówił sposób, w jaki Szwaj-
caria zapobiega terroryzmowi. Na wniosek Rady 
Kantonów zmieniono m.in. akty prawne dotyczą-
ce funkcjonowania służb specjalnych, przenosząc 
uprawnienia z działań centralnych na lokalne. Daje 
to szanse na skuteczniejsze i szybsze reakcje w razie 
jakichkolwiek zagrożeń.

Z kolei przewodniczący francuskiego Senatu Ge-
rard Larcher zaprezentował szereg rozwiązań, jakie 
Francja zastosowała zarówno po zamachach w Pa-
ryżu, w Nicei, jak i po zamieszkach w największych 
miastach. Oprócz działań prewencyjnych, np. prze-
formatowania sposobu działania poszczególnych 
służb czy powołania specjalnych oddziałów gwardii, 
Senat Francji, we współpracy z izbą niższą, rządem, 
prezydentem i przede wszystkim władzami lokalny-
mi, wprowadził zmiany w prawie, pozwalające na 
zdecydowane działania władz i służb w momencie 
zagrożenia terrorystycznego. Ograniczając znacze-
nie prawa obywatelskiego, Senat chciał maksymalnie 
wzmocnić bezpieczeństwo swoich obywateli. 

Zdaniem przewodniczącej Rady Federacji Ro-
syjskiej Walentyny Matwijenko „terroryzm to naj-
większe niebezpieczeństwo, jakie wisi nad całą 
ludzkością po II wojnie światowej. Aby go zwalczać, 
wszyscy musimy mieć wspólne cele” – stwierdziła. 
Powiedziała, że dzisiejsze działania antyterrory-
styczne Rosji są zgodne z prawem międzynarodo-
wym, a wynikają wyłącznie z woli narodu. 

Drugiego dnia dyskutowano na temat roli se-
natów w parlamentarnym podejmowaniu decyzji. 
Przewodniczący poszczególnych izb prezentowali 
założenia, według jakich działają one w ich krajach. 
W swoim wystąpieniu marszałek Stanisław Karczew-
ski przedstawił historię, a także główne kompetencje 
Senatu RP. „Zadania Senatu można podzielić na kilka 
obszarów” – mówił. „Pierwszy to udział w procesie 
tworzenia prawa, drugi to udział w powoływaniu lub 
odwoływaniu niektórych organów władzy państwo-
wej, trzeci zaś to prawo do bycia informowanym 
przez niektóre organy administracji centralnej o ich 
działalności i stanie praw publicznych”. Marszałek 
wspomniał także o tym, jak ogromną wagę Senat 
przywiązuje do niesienia pomocy Polakom mieszka-
jącym za granicami kraju. 
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21 X 2016 r. przewodniczący senatów państw trój-
kąta Weimarskiego: marszałek Senatu Stanisław Kar-
czewski, przewodniczący Bundesratu Republiki Fe-
deralnej Niemiec Stanisław tillich i przewodniczący 
Senatu Republiki Francuskiej Gerard Larcher podpi-
sali wspólną deklarację z okazji 25-lecia jego powsta-
nia. Napisano w niej m.in., że w ciągu ostatnich 25 
lat trójkąt Weimarski pełnił kluczową rolę w dyskusji 
i współpracy trójstronnej między Niemcami, Francją 
i Polską, był także forum wymiany między głowami 
państw, rządów, parlamentów, samorządów i społe-
czeństwa obywatelskiego. Przewodniczący senatów 
Polski, Niemiec i Francji zobowiązali się do regular-
nych spotkań, wspierania spotkań różnych struktur 
parlamentarnych i koncentrowania się na ważnych 
dla Europy sprawach, takich jak: Brexit, naprawa Unii 
Europejskiej, wzmocnienie miejsca roli parlamentów 
narodowych, prowadzenie wspólnej polityki rolnej, 
zagranicznej, bezpieczeństwo i swobodny przepływ 
osób. „Parlamenty narodowe, reprezentujące naród, 
mają do odegrania zasadniczą rolę (...), przyczynia-
jąc się do zwiększenia legitymizacji Unii Europejskiej 
i sprawienia, aby była ona skuteczniejsza i bliższa 
problemom życia codziennego, w szczególności po-
przez wzmocnienie przestrzegania zasady pomocni-
czości” – napisano w deklaracji.

W Przemyślu 3–4 XII 2016 r. odbyło się robo-
cze spotkanie przewodniczących parlamentów 
państw członkowskich Grupy Wyszehradzkiej, 
w którym uczestniczył marszałek Stanisław Kar-
czewski.

Marszałek poprowadził pierwszy panel dyskusyj-
ny, dotyczący m.in. wzmocnienia roli parlamentów 
narodowych w Unii Europejskiej. „Nasza dyskusja 
ma dziś dotyczyć przyszłości UE i przyszłości Gru-
py Wyszehradzkiej. Zastanówmy się, jakie działania 
jako grupa możemy podjąć, by wzmocnić naszą po-
zycję w Unii Europejskiej” – zachęcał do dyskusji. 
Według marszałka Stanisława Karczewskiego każ-
dy kryzys w Unii Europejskiej powodował, że zada-
waliśmy sobie pytania, w którą stronę powinna iść 
Wspólnota. „Im częściej się tak dzieje, tym bardziej 
jesteśmy przekonani, że Unia Europejska powinna 
powrócić do swoich korzeni – państw solidarnych” 
– przekonywał marszałek. Jednym z pomysłów 
marszałka Senatu na zintensyfikowanie działania 
Grupy Wyszehradzkiej są częstsze spotkania na 
szczeblu ministerialnym. „Ministrowie ds. UE w na-
szych krajach powinni spotykać się przed każdym 
posiedzeniem m.in. Rady Europy, tak by móc wy-
pracować wspólne bądź zbieżne stanowiska, pre-
zentowane później na forum Unii Europejskiej” – 
mówił marszałek. 
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Przewodniczący Senatu Republiki Czeskiej Milan 
Štěch powiedział, że w jego kraju coraz częściej 
obywatele zdają sobie sprawę z istotnej roli Grupy 
Wyszehradzkiej w działaniu Unii Europejskiej. „Re-
noma Grupy Wyszehradzkiej na szczeblu premierów 
i prezydentów dla obywateli czeskich wzrosła. Zo-
baczyli oni, że byliśmy w stanie szybko skorygować 
nasze stanowisko w sprawie kryzysu imigracyjnego 
i związanego z tym narzucania obowiązkowych 
kwot imigrantów” – przekonywał przewodniczący 
Milan Štěch.

Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Re-
publiki Węgierskiej László Kövér mówił, że kryzysy, 
takie jak te, które teraz dotykają Unię Europejską, 
inspirują do działania. „Kłopot polega na tym, że 
w obecnym kryzysie mieszają się ze sobą objawy 
i problemy. Unia Europejska nie umie nimi zarządzać 
i nie umie tego problemu nazwać. Wciąż nie wie, czy 
jest to szansa, czy zagrożenie. Unia Europejska stra-
ciła swoją tożsamość i zapomniała, dlaczego istnie-
je” – mówił przewodniczący László Kövér. 

Według przewodniczącego Rady Narodowej 
Republiki Słowackiej Andreja Danki kraje Grupy 
Wyszehradzkiej powinny częściej wymieniać się 
informacjami, a przedstawiciele krajów na różnych 
szczeblach – częściej spotykać się i rozmawiać. Prio-
rytetem w rozmowach powinny być tematy związa-
ne z ochroną rynków wewnętrznych.

Spotkania komisji parlamentów  
krajów członkowskich Unii Europejskiej

7–8 II 2016 r. w Hadze odbyło się spotkanie prze-
wodniczących Konferencji Komisji ds. UE Parlamen-
tów Unii Europejskiej (COSAC), w którym wziął 
udział senator Jarosław Obremski. Dyskutowano 
m.in. na temat organizacji i współpracy parlamen-
tów narodowych w zakresie kontroli, a także euro-
pejskich priorytetów w 2016 r.

Wicemarszałek Adam Bielan 8–10 II 2016 r. wziął 
udział w konferencji przewodniczących komisji 
spraw zagranicznych parlamentów państw człon-
kowskich Unii Europejskiej, która odbyła się w Sofii. 

22–23 II 2016 r. w Brukseli odbyły się posiedze-
nia: „grupy osobowości”, przygotowującej raport na 
temat wspierania badań naukowych w dziedzinie 
obronności, finansowanych z funduszy Unii Europej-
skiej, oraz Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu 
Europejskiego z udziałem przedstawicieli parlamen-
tów państw członkowskich UE. Polski Senat repre-
zentował senator Bogdan Klich.

Senator Zbigniew Cichoń uczestniczył w kon-
ferencji międzyparlamentarnej na temat handlu 
ludźmi w erze cyfrowej, zorganizowanej w Hadze 
13–14 III 2016 r. w ramach prezydencji holenderskiej 
w Radzie Europy.

3–4 IV 2016 r., podczas zorganizowanej w ramach 
prezydencji holenderskiej w Radzie Europy konfe-
rencji międzyparlamentarnej przewodniczących ko-
misji ds. gospodarczych parlamentów państw człon-
kowskich UE, poświęconej energetyce, polski Senat 
reprezentował senator Andrzej Stanisławek.

6–8 IV 2016 r. w Hadze, w ramach prezydencji 
holenderskiej w Radzie Europy, odbyło się spotka-

nie Konferencji Międzyparlamentarnej ds. Wspólnej 
Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspól-
nej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Uczestniczyli 
w nim senatorowie: Marek Pęk, Jarosław Rusiecki 
i Piotr Wach. Rozmowy dotyczyły m.in. przygoto-
wania strategii globalnej UE w zakresie polityki za-
granicznej i bezpieczeństwa; ratyfikacji umowy sto-
warzyszeniowej Unia Europejska – Ukraina. Odbyły 
się także warsztaty poświęcone skoordynowanemu 
zarządzaniu przepływami migracyjnymi, eksportowi 
broni w Unii Europejskiej.

Delegacja Senatu, w skład której weszli senatoro-
wie: Marek Pęk, Jarosław Rusiecki i Piotr Wach, wzię-
ła udział w konferencji międzyparlamentarnej na te-
mat wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 
Unii Europejskiej, zorganizowanej 6–8 IV 2016 r. 
przez parlament Królestwa Niderlandów. Uczestni-
cy konferencji wysłuchali wystąpień premiera oraz 
ministrów spraw zagranicznych i obrony Królestwa 
Niderlandów. Debatowano o głównych problemach 
międzynarodowych oraz o konsekwencjach zorga-
nizowanego w Holandii referendum, którego wynik 
był niespodziewany. Większość opowiedziała się 
przeciwko ratyfikowaniu przez rząd umowy stowa-
rzyszeniowej z Ukrainą. Podczas konferencji zor-
ganizowano 3 spotkania warsztatowe, poświęcone 
sytuacji uchodźców i nowej globalnej strategii Unii 
Europejskiej, w tym dotyczące europejskich zasad 
kontroli obrotu bronią.

12–14 VI 2016 r. w Hadze odbyła się LV Konferen-
cja Komisji ds. UE Parlamentów Państw Unii Euro-
pejskiej (COSAC). Udział w niej wzięli senatorowie 
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Jarosław Obremski i Piotr Wach. Poruszone tematy 
to: kontrola parlamentarna – wymiana najlepszych 
praktyk; rola parlamentów w ochronie praworząd-
ności w UE; wymiana najlepszych praktyk i doświad-
czeń w dyplomacji parlamentarnej; Europejski try-
bunał Obrachunkowy; migracje.

10–11 VII 2016 r. w Bratysławie odbyło się spo-
tkanie przewodniczących Konferencji Komisji ds. 
UE Parlamentów Państw Unii Europejskiej (tzw. 
mały COSAC), na którym był obecny senator Ja-
rosław Obremski. Omówiono priorytety słowac-
kiej prezydencji w Radzie UE, a także społeczny 
wymiar Unii Europejskiej i politykę spójności. 
Zabierając głos w dyskusji, senator powiedział, 
że odpowiedzią na Brexit nie może być większa 

centralizacja, ale powrót do korzeni. Wyraził opi-
nię, że nie należy dążyć do integracji społecznej 
UE. Główny problem Europy to sztuczna unifika-
cja i brak demokracji, co może doprowadzić do 
likwidacji jednolitego rynku usług. W ramach spo-
łecznego wymiaru polityki UE należy poprzestać 
na wymianie najlepszych praktyk.  

Senator Jacek Włosowicz wziął udział w Konfe-
rencji Międzyparlamentarnej ds. Stabilności, Koor-
dynacji i Zarządzania Gospodarczego w UE, która 
obradowała 16–18 X 2016 r. w Bratysławie.

13–15 XI 2016 r., podczas LVI Konferencji Komisji 
ds. UE Parlamentów Państw Unii Europejskiej (CO-
SAC), odbywającej się w Bratysławie, Senat reprezen-
towali senatorowie Jarosław Obremski i Piotr Wach. 

Współpraca regionalna w ramach Unii Europejskiej

24–25 I 2016 r. w Wilnie (Litwa) odbyło się cy-
kliczne spotkanie przewodniczących komisji ds. eu-
ropejskich parlamentów Litwy, Łotwy, Estonii i Polski. 
Gospodarzami spotkania byli przewodniczący i wi-
ceprzewodniczący Komisji ds. UE parlamentu Litwy 
– Gediminas Kirkilas i Arminas Lydeka. Udział ze 
strony polskiej wziął senator Piotr Wach. Omówio-
no program spotkania przewodniczących COSAC 
w Hadze 7–8 II 2016 r.; aktualne problemy UE, czyli 
kryzys migracyjny i Brexit; projekty infrastrukturalne 
w regionie.

Senator Adam Gawęda wziął udział w spotkaniu 
przedstawicieli komisji ds. gospodarczych parla-
mentów państw Grupy Wyszehradzkiej, zorgani-
zowanym 15–16 II 2016 r. w Pradze, w Senacie Re-
publiki Czeskiej. Prowadzone rozmowy dotyczyły 
współpracy w zakresie infrastruktury transportowej; 
strategii bezpieczeństwa energetycznego; dyploma-
cji gospodarczej krajów Grupy; czeskich osiągnieć 
w dziedzinie innowacyjnej gospodarki. 

14 IV 2016 r. w Ankarze senatorowie Jarosław 
Obremski i Piotr Wach wzięli udział w 3. spotkaniu 
trójstronnym Polska – Rumunia – turcja. Rozmowy 
dotyczyły przede wszystkim problemów polityki 
bezpieczeństwa: relacji NAtO – Rosja oraz sytuacji 
w Syrii i na Ukrainie. Dyskutowano również na temat 
pomocy uchodźcom z Syrii. 

18–19 V 2016 r. senator Jarosław Obremski wziął 
udział w dyskusji okrągłego stołu na temat Partner-
stwa Wschodniego z udziałem przedstawicieli Rady 
Nordyckiej, Zgromadzenia Bałtyckiego, Grupy Wy-
szehradzkiej oraz Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Spotka-
nie zorganizowano w Kopenhadze.

22–23 V 2016 r. w Rydze (Łotwa) odbyło się cy-
kliczne spotkanie przewodniczących komisji ds. eu-
ropejskich parlamentów Litwy, Łotwy, Estonii i Polski, 
w którym uczestniczył senator Piotr Wach. Gospo-
dynią spotkania była Lolita Cigane, przewodnicząca 
Komisji ds. UE parlamentu Łotwy. Omówiono m.in. 
aktualne zagadnienia dotyczące polityki migracyjnej 

UE (relokacja, readmisja, najlepsze praktyki w dzie-
dzinie kontroli granic); strategię komunikacyjną UE 
w obliczu wojny informacyjnej, prowadzonej przez 
Rosję; aktualną sytuację na Ukrainie; projekt Nord 
Stream II i jego wpływ na sytuację w regionie. 

23 V 2016 r. w Pradze odbyło się spotkanie przed-
stawicieli komisji spraw zagranicznych parlamentów 
państw Grupy Wyszehradzkiej, w którym uczestni-
czyła senator Barbara Zdrojewska. Poświęcono je 
reformom Unii Europejskiej w zakresie właściwego 
podziału kompetencji pomiędzy instytucjami UE 
a krajami członkowskimi. 

Senatorowie Ryszard Majer i Marek Rocki 14–
15 VI 2016 r. w Paryżu uczestniczyli w cyklicznym 
spotkaniu przedstawicieli komisji ds. UE parlamen-
tów Polski, Niemiec i Francji. 

8–9 IX 2016 r. w tallinnie (Estonia) odbyło się cy-
kliczne spotkanie przewodniczących komisji ds. eu-
ropejskich parlamentów Litwy, Łotwy, Estonii i Polski, 
w którym uczestniczył senator Piotr Wach. Dyskuto-
wano m.in. na temat wzmocnienia roli parlamentów 
narodowych; stosunków między Unią Europejską 
i Rosją, ze szczególnym uwzględnieniem specyficznej 
sytuacji państw bałtyckich. Podczas spotkania z pre-
mierem Estonii rozmawiano o nowej sytuacji, w jakiej 
znalazła się Unia Europejska w związku z decyzją Bry-
tyjczyków o wyjściu z UE. Uczestnicy spotkania przy-
jęli wspólne stanowisko w sprawie transatlantyckiego 
partnerstwa handlowo-inwestycyjnego UE i USA, 
uwzględniające liczne propozycje strony polskiej. 
Wyrażono w nim poparcie dla porozumienia, jedno-
cześnie podkreślając m.in. potrzebę uwzględnienia 
interesów poszczególnych państw członkowskich UE, 
rolę KE w negocjacjach na rzecz zapewnienia firmom 
i indywidualnym konsumentom równego dostępu do 
rynku europejskiego i amerykańskiego.

Senator Jarosław Obremski wziął udział w cyklicz-
nym spotkaniu przedstawicieli komisji ds. UE parla-
mentów państw Grupy Wyszehradzkiej, które odby-
ło się 2–4 X 2016 r. w Velehradzie (Czechy).
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Spotkania w Parlamencie Europejskim

W siedzibie Parlamentu Europejskiego w Bruk-
seli 17 II 2016 r. zorganizowano warsztaty na temat 
sprzedaży na odległość, w których wziął udział se-
nator Grzegorz Napieralski. 

Senatorowie: Mieczysław Augustyn, Walde-
mar Sługocki i Jacek Włosowicz 15–17 II 2016 r. 
uczestniczyli w międzyparlamentarnym spotka-
niu poświęconym cyklom europejskiego semestru 
2015/16, a także w międzynarodowej konferencji 
na temat stabilności, koordynacji i zarządzania po-
lityką gospodarczą w Unii Europejskiej. Spotkania 
odbyły się w siedzibie Parlamentu Europejskiego 
w Brukseli.

19 IV 2016 r. w Brukseli senator Grzegorz Bierec-
ki wziął udział w międzyparlamentarnym spotkaniu 
Komisji Specjalnej ds. Interpretacji Prawa Podatko-
wego i Innych środków o Podobnym Charakterze 
lub Skutkach Parlamentu Europejskiego z przedsta-
wicielami parlamentów państw członkowskich UE 
na temat „Badanie i demokratyczna kontrola przez 
parlamenty narodowe”.

Senator Jacek Włosowicz uczestniczył w konfe-
rencji międzyinstytucjonalnej na temat przyszłego 
finansowania UE, odbywającej się w ramach Grupy 
Wysokiego Szczebla ds. środków Własnych. Spotka-
nie odbyło się 6–8 IX 2016 r. w siedzibie Parlamentu 
Europejskiego w Brukseli.

28 IX 2016 r. senator Jacek Włosowicz spotkał się 
w Brukseli z przedstawicielami parlamentów państw 
członkowskich UE w ramach semestru europejskie-

go 2016. Spotkanie służyło wymianie poglądów na 
tematy gospodarczo-finansowe.

Posiedzenie Komisji ds. Zatrudnienia i Spraw Spo-
łecznych Parlamentu Europejskiego, które odbyło 
się 10–13 X 2016 r. w siedzibie Parlamentu Europej-
skiego w Brukseli, zostało poświęcone przeglądowi 
przepisów i zasad dotyczących delegowania pra-
cowników. Na spotkaniu był obecny senator Jaro-
sław Duda.

Senator Jerzy Fedorowicz wziął udział w między-
parlamentarnym spotkaniu Komisji ds. Kultury i Edu-
kacji Parlamentu Europejskiego z przedstawicielami 
parlamentów państw członkowskich UE na temat: 
„Dostęp do kultury w krajach członkowskich i nowe 
strategie dla rozwoju kultury i sektora kreatywnego”, 
które odbyło się 11 X 2016 r. w siedzibie Parlamentu 
Europejskiego w Brukseli.

Podczas posiedzenia Komisji Kontroli Budżetowej 
Parlamentu Europejskiego na temat: „W kierunku 
lepszego wydatkowania w ramach wspólnego za-
rządzania; bardziej kooperacyjny model nadzoru 
parlamentarnego” Senat reprezentował senator Ja-
cek Włosowicz. Spotkanie odbyło się 8–9 XI 2016 r. 
w Brukseli. 

28–29 XI 2016 r. w siedzibie Parlamentu Europej-
skiego w Brukseli senatorowie Jarosław Obremski 
i Piotr Wach uczestniczyli w posiedzeniu komisji PE 
otwartym dla parlamentarzystów państw członkow-
skich UE. Poświęcono je debacie o przyszłości Unii 
Europejskiej. 
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ZGROMADZENIA PARLAMENTARNE

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Najwyższej Ukrainy,  
Sejmu Republiki Litewskiej, Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

30–31 V 2016 r. w Kijowie odbyła się VII sesja 
Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Najwyższej 
Ukrainy, Sejmu Republiki Litewskiej, Sejmu i Sena-
tu Rzeczypospolitej Polskiej, w której wzięła udział 
polska delegacja pod przewodnictwem marszałka 
Stanisława Karczewskiego. Pierwszego dnia debato-
wano na temat współpracy parlamentarnej w dzie-
dzinie polityki regionalnej i bezpieczeństwa w kon-
tekście sytuacji na Ukrainie, gdzie trwa konflikt 
zbrojny z prorosyjskimi separatystami.

Sesja rozpoczęła się od spotkania Prezydium 
Zgromadzenia – przewodniczącego Rady Najwyż-
szej Ukrainy Andrija Parubija z marszałkiem Stani-
sławem Karczewskim i przewodniczącą litewskiego 
Sejmasu Loretą Graužinienė. 

Otwierając posiedzenie, przewodniczący An-
drij Parubij podziękował polskim i litewskim par-
lamentarzystom za wspieranie narodu ukraińskie-
go w dążeniu do samostanowienia. Zapewnił, że 
zarówno deputowani, jak i obywatele Ukrainy 
doceniają pomoc Polski i Litwy w czasie wielkiej 
próby. Jak zauważył, podczas wojny nie mniej niż 
pomoc ekonomiczna i militarna ważne jest mo-
ralne wsparcie przyjaciół. Z kolei przewodnicząca 
Loreta Graužinienė zwróciła uwagę na koniecz-
ność kontynuowania przez Ukrainę reform, mają-
cych na celu przybliżenie członkostwa tego kraju 
w Unii Europejskiej i NAtO.

Marszałek Stanisław Karczewski zapewnił nato-
miast, że Polsce zależy na współpracy w duchu bu-
dowania wspólnej przyszłości przy jednoczesnym 
pielęgnowaniu pamięci o wydarzeniach z przeszło-
ści. Jak stwierdził: „Ma to istotne znaczenie edu-
kacyjne dla społeczeństw, zwłaszcza dla młodego 
pokolenia. Pozwala na kształtowanie właściwych 

postaw obywatelskich nastawionych na dialog i so-
lidarność”. Podkreślił również, że w obecnej sytuacji 
należy podjąć wysiłek, by przeciwdziałać przemo-
cy, naruszaniu integralności terytorialnej czy aktom 
terrorystycznym, które wstrząsają Europą i światem 
od wielu miesięcy. 

Marszałek Stanisław Karczewski stwierdził, że 
aneksja ukraińskiego Krymu przez Rosję i trwa-
jący konflikt na Ukrainie oznaczają koniec etapu 
spokoju i przewidywalności w polityce zagra-
nicznej. Dlatego na pierwszy plan wysuwają się 
zarówno kwestie bezpieczeństwa w Europie, tak-
że energetycznego i gospodarczego, jak i wspól-
ne działania w celu przeciwstawienia się próbie 
podziału Europy na strefy wpływów. Zdaniem 
marszałka jest wiele tematów do rozmów w gro-
nie parlamentarzystów z Ukrainy, Litwy i Polski. 
Wskazał m.in. na współpracę Unii Europejskiej 
z Ukrainą. Wyraził nadzieję, że Litwa i Polska po-
prą wspólnie działania Komisji Europejskiej, ma-
jące m.in. na celu wspieranie Ukrainy na forum 
światowej Organizacji Handlu przeciwko restryk-
cyjnym i odwetowym działaniom Rosji w obsza-
rze handlu, a także udzielenie Ukrainie wsparcia 
technicznego i finansowego, aby skuteczniej do-
stosowywała się do standardów obowiązujących 
w UE. Marszałek Senatu wyraził zadowolenie, że 
to trójstronne zgromadzenie nie ogranicza się je-
dynie do tematów politycznych i gospodarczych, 
ale pamięta także o kulturowych i historycznych 
więzach, łączących 3 narody. „Nasze narody ra-
zem stworzyły Rzeczpospolitą i wspólnie zbudo-
wały europejską przestrzeń na Wschodzie. Razem 
wyszliśmy z obozu komunistycznego i – głęboko 
w to wierzę – razem odnajdziemy się w zjedno-
czonej, a więc bezpiecznej Europie” – powiedział 
marszałek Stanisław Karczewski.

Drugi dzień obrad poświęcono rozwojowi współ-
pracy Ukraina – Unia Europejska. Parlamentarzyści 
debatowali w 3 komisjach: ds. współpracy kultu-
ralno-humanitarnej, ds. integracji europejskiej i eu-
roatlantyckiej Ukrainy – omówiono m.in. kwestie 
współpracy euroatlantyckiej przed szczytem NAtO 
w Warszawie, a także komisji ds. rozwoju współpra-
cy gospodarczej, regionalnej i transgranicznej.

Podczas sesji przyjęto deklarację, w której pod-
kreślono m.in., że Warszawa i Wilno będą przeko-
nywały państwa unijne, iż zachodnie sankcje wobec 
Rosji nie mogą być zawieszone czy ograniczone do 
czasu wypełnienia przez Moskwę wszystkich zo-



SPRAWY MIĘDZYNARODOWE

187

bowiązań wobec Ukrainy. W deklaracji znalazła się 
także propozycja nadania wspólnej, trójnarodowej 
brygadzie LItPOLUKRBRIG imienia księcia Konstan-
tego Ostrogskiego. Podczas obrad przewodniczący 
Rady Najwyższej Ukrainy Andrij Parubij przypo-
mniał o bitwie pod Orszą w 1514 r., w której pod do-
wództwem Ostrogskiego Polacy, Ukraińcy i Litwini 
odnieśli zwycięstwo nad wojskami rosyjskimi. 

Podczas pobytu w Kijowie polska delegacja wzię-
ła także udział w posiedzeniu Rady Najwyższej 
Ukrainy, gdzie przysłuchiwała się przemówieniu 
Nadii Sawczenko.

Marszałek Stanisław Karczewski spotkał się z pre-
mierem Ukrainy Wołodymyrem Hrojsmanem. Roz-
mawiano o współpracy przy wdrażaniu wspólnych 
kontroli graniczno-celnych i wymianie informacji 
o odprawianych obywatelach, towarach i środkach 
transportu. Premier zwrócił się do władz polskich 
z prośbą o przekonanie Holendrów do wyrażenia 
zgody na umowę stowarzyszeniową Unia Europejska 
– Ukraina. Prosił także o podjęcie działań zmierzają-
cych do wprowadzenia w najbliższych miesiącach 
bezwizowego ruchu między krajami Unii Europej-
skiej a Ukrainą. 

Zgromadzenie Parlamentarne Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy

We Lwowie 2–3 XII 2016 r. odbyła się IX sesja 
Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy. 
Obradom przewodniczyli wicemarszałek Sejmu Ry-
szard terlecki i wiceprzewodnicząca Rady Najwyż-
szej Ukrainy Oksana Syroid. Senat reprezentował 
senator Leszek Czarnobaj.

Parlamentarzyści rozmawiali m.in. na temat współ-
pracy 2-stronnej w zakresie bezpieczeństwa, prze-
ciwdziałania rosyjskiej agresji oraz znaczenia parla-
mentów dla wzmacniania porozumienia i współpracy 
między obydwoma narodami. Wiceprzewodnicząca 
Oksana Syroid powiedziała m.in., że tylko działając 
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wspólnie, Polska i Ukraina są w stanie odpowiedzieć 
na różne pytania, w tym te dotyczące bezpieczeń-
stwa. „Dziś, w tych bardzo trudnych okolicznościach, 
odczuwamy ogromne wsparcie Polski, szczególnie ze 
strony parlamentarzystów, zwłaszcza w Radzie Euro-
py” – zaznaczyła. Mówiła też o potrzebie współpracy 
w zakresie mniejszości narodowych w obu krajach.

Wicemarszałek Sejmu Ryszard terlecki zwrócił 
uwagę na szczególny moment, w którym odbywa 
się spotkanie we Lwowie, gdy wiele dzieje się w po-
lityce europejskiej, i muszą na to zareagować Polska 
i Ukraina oraz ich parlamenty. Wymienił wyzwania, 
przed którymi stoi Europa, w tym kryzys finansowy, 
migracyjny, zamachy terrorystyczne i wyjście Wiel-
kiej Brytanii z Unii Europejskiej. Przede wszystkim 
jednak wskazał agresję Rosji na Ukrainę, do której 
Europa nie potrafi się odnieść. 

Na zakończenie obrad przyjęto wspólne 
oświadczenie, w którym podkreślono m.in. rolę 
parlamentów w rozwoju relacji polsko-ukraińskich 
w celu wzmocnienia europejskiej solidarności na 
podstawie wspólnych wartości i poszanowania 
suwerenności państw. Jak zaznaczyli parlamenta-
rzyści obu krajów, 2 XII 1991 r. Polska jako pierw-
sze państwo na świecie uznała niepodległość 
Ukrainy i od tego czasu konsekwentnie popiera 
suwerenność i integralność terytorialną, a także 

europejską i euroatlantycką integrację Ukrainy. 
Przedstawiciele parlamentów Polski i Ukrainy pod-
kreślili też, że okupacja Krymu i Sewastopola oraz 
zbrojna agresja Rosji przeciwko Ukrainie jest po-
ważnym naruszeniem podstawowych zasad prawa 
międzynarodowego, a także zaapelowali do spo-
łeczności międzynarodowej o utrzymanie dotych-
czasowych sankcji wobec rosyjskiego agresora. 
W oświadczeniu wskazano też m.in. na znaczenie 
szybkiego przyjęcia przez europejskie instytucje 
decyzji o wprowadzeniu ruchu bezwizowego dla 
Ukrainy. W dokumencie zwrócono także uwagę 
m.in. na perspektywy współpracy państw regio-
nu karpackiego, uwzględniające wspólne interesy 
geograficzne i współdziałanie w ramach Partner-
stwa Wschodniego. Nawiązano ponadto do „De-
klaracji pamięci i solidarności”, przyjętej przez 
Sejm i Radę Najwyższą Ukrainy 20 X 2016 r. Uzna-
no ją za „ważny krok w procesie polsko-ukraińskie-
go porozumienia w kwestiach historycznych oraz 
potwierdzenie dobrej woli stron, aby wspólnie, 
a nie jednostronnie dokonywać oceny wydarzeń 
tyczących się wspólnej przeszłości historycznej”. 
Parlamentarzyści zaapelowali też m.in. o konty-
nuowanie rzetelnych prac polskich i ukraińskich 
historyków celem dialogu opartego na faktach hi-
storycznych.

Współpraca parlamentarna w ramach: Unii Międzyparlamentarnej, 
Unii dla śródziemnomorza, Inicjatywy środkowoeuropejskiej (ISE), 
Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)

25–26 II 2016 r. w Wiedniu odbyła się 15. zimowa 
sesja Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, w któ-
rej uczestniczyli senatorowie: Grzegorz Bierecki, 
tomasz Grodzki, Robert Mamątow i Jacek Włoso-
wicz. tematem przewodnim obrad był kryzys migra-
cyjny z perspektywy 3 wymiarów bezpieczeństwa 
OBWE. Dyskutowano również o kryzysie ukraińskim 
i o zwalczaniu terroryzmu. 

Senatorowie Robert Dowhan i Michał Seweryński 
wzięli udział w 134. Zgromadzeniu Unii Międzyparla-

mentarnej, które odbyło się 18–24 III 2016 r. w Lusace 
(Zambia).

Podczas szczytu przewodniczących parlamentów 
Unii dla śródziemnomorza i sesji jej Zgromadzenia 
Parlamentarnego, które 27–30 V 2016 r. odbywały 
się w tangerze (Maroko), polski Senat reprezento-
wał senator Rafał ślusarz.

Senator tomasz Grodzki wziął udział w konferen-
cji na temat kodeksu postępowania w polityczno-
-wojskowych aspektach bezpieczeństwa, zorgani-
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zowanej przez Zgromadzenie Parlamentarne OBWE 
1–3 VI 2016 r. w Berlinie. 

12–14 VI 2016 r. w Genewie odbyła się konferencja 
parlamentarna w sprawie światowej Organizacji Handlu 
(WtO), zorganizowana przez Unię Międzyparlamentar-
ną. Był na niej obecny senator Michał Seweryński.

Senatorowie: Grzegorz Bierecki, tomasz Grodz-
ki i Jacek Włosowicz uczestniczyli w sesji Zgroma-
dzenia Parlamentarnego OBWE, która odbyła się 
2–6 VII  2016 r. w tbilisi.

Podczas 37. sesji Komisji Sterującej Parlamentar-
nej Konferencji w sprawie światowej Organizacji 

Handlu (WtO), zorganizowanej przez Unię Między-
parlamentarną 27–28 IX 2016 r. w Genewie, polski 
Senat reprezentowali senatorowie Robert Dowhan 
i Michał Seweryński. 

W 135. Zgromadzeniu Unii Międzyparlamentar-
nej, odbywającym się 23–27 X 2016 r. w Genewie, 
wzięli udział senatorowie Robert Dowhan i Michał 
Seweryński.

Senator Jan Filip Libicki 4–8 XII 2016 r. wziął 
udział w sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Ini-
cjatywy środkowoeuropejskiej, która odbyła się 
w Sarajewie.

Zgromadzenie Parlamentarne NAtO

Wicemarszałek Adam Bielan oraz senatorowie: Jan 
Dobrzyński, Maciej Łuczak, Józef Łyczak, Jan Rulew-
ski i Waldemar Sługocki 20–23 III 2016 r. przebywali 
w Mons i Brukseli, w siedzibie głównej NAtO i w Na-
czelnym Dowództwie Sił Sojuszniczych w Europie, 
gdzie złożyli wizytę studyjną, organizowaną dla nowych 
członków Zgromadzenia Parlamentarnego NAtO.

Senator Waldemar Sługocki wraz z delegacją Komi-
sji Nauki i technologii Zgromadzenia Parlamentarnego 
NAtO 11–16 IV 2016 r. przebywał w Waszyngtonie. 

Podczas 62. sesji Zgromadzenia Parlamentarnego 
NAtO, odbywającej się w Stambule 20 XI 2016 r., wi-
cemarszałek Adam Bielan został wybrany na wice-
przewodniczącego Podkomisji ds. Współpracy Part-
nerskiej, działającej w ramach Komisji Politycznej 
Zgromadzenia Parlamentarnego NAtO. W czasie 
obrad parlamentarzyści wysłuchali wystąpień m.in 
ustępującego przewodniczącego Zgromadzenia Mi-
chaela turnera, prezydenta turcji Recepa Erdoğana, 
sekretarza generalnego NAtO Jensa Stoltenberga 
i przewodniczącej Zgromadzenia Parlamentarnego 
OBWE Christine Muttonen. Zgromadzenie przyjęło 
6 rezolucji, dotyczących m.in.: walki z terroryzmem 
i tzw. państwem islamskim, wydatków na budżet 
obronny, wspierania przyjętej na szczycie NAtO 
w Warszawie polityki obrony i odstraszania oraz 
Afganistanu.

Wicemarszałek Adam Bielan 19–23 IV 2016 r. 
w Rabacie (Maroko) uczestniczył w 91. seminarium 
Rose – Rotha, zorganizowanym przez Zgromadze-
nie Parlamentarne NAtO.

8–13 V 2016 r. senator Jan Dobrzyński wraz z de-
legacją Podkomisji ds. Przyszłego Potencjału Obron-
nego i Bezpieczeństwa Zgromadzenia Parlamentar-

nego NAtO złożył wizytę na Litwie (Wilno, Szawle), 
Łotwie (Ryga, Lipawa) i w Estonii (tallin, Võru).

Wicemarszałek Adam Bielan oraz senatorowie: 
Jan Dobrzyński, Maciej Łuczak, Józef Łyczak, Jan Ru-
lewski i Waldemar Sługocki wzięli udział w 61. wio-
sennej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NAtO, 
która odbyła się 27–30 V 2016 r. w tiranie.

Podczas 92. seminarium Rose – Rotha, zorganizo-
wanego przez Zgromadzenie Parlamentarne NAtO 
13–17 VI 2016 r. w Kijowie, Senat reprezentowali 
wicemarszałek Adam Bielan oraz senatorowie: Jan 
Dobrzyński, Maciej Łuczak i Jan Rulewski.

23–30 VII 2016 r. w Pekinie i Szanghaju obrado-
wała Podkomisja ds. Partnerstwa Zgromadzenia Par-
lamentarnego NAtO. W posiedzeniu uczestniczył 
wicemarszałek Adam Bielan.

Wicemarszałek Adam Bielan 11–13 X 2016 r. wraz 
z delegacją Podkomisji ds. Współpracy Partnerskiej 
Zgromadzenia Parlamentarnego NAtO przebywał 
w Dniepropietrowsku (Ukraina).

26–30 X 2016 r. w Rzymie odbyło się wspólne se-
minarium Specjalnej Grupy ds. Regionu Morza śród-
ziemnego i Bliskiego Wschodu oraz Podkomisji ds. 
Współpracy Partnerskiej Zgromadzenia Parlamen-
tarnego NAtO, w którym wziął udział wicemarsza-
łek Adam Bielan.

W 62. sesji Zgromadzenia Parlamentarnego 
NAtO, odbywającej się 18–22 XI 2016 r. w Stambu-
le, wzięli udział wicemarszałek Adam Bielan oraz se-
natorowie Jan Rulewski i Waldemar Sługocki.

Wicemarszałek Adam Bielan uczestniczył w obra-
dach 16. transatlantyckiego Forum Parlamentarnego 
Zgromadzenia Parlamentarnego NAtO, które odby-
ły się w Waszyngtonie 4–6 XII 2016 r.

Współpraca parlamentarna w ramach Rady Europy

25–29 I 2016 r. w Strasburgu odbyła się II część 
sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, 
w której wzięli udział wicemarszałek Grzegorz Cze-
lej oraz senatorowie: Margareta Budner, Jarosław 
Obremski, Aleksander Pociej i Andrzej Wojtyła. 

Głównymi tematami obrad były kwestie eskalacji 
konfliktu w Górskim Karabachu i imigracji, również 
w kontekście zagrożenia terrorystycznego.

Senator Aleksander Pociej 6–10 III 2016 r. wziął udział 
w posiedzeniach Komisji ds. Prawnych i Praw Człowieka 
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oraz Komisji Monitoringowej Zgromadzenia Parlamen-
tarnego Rady Europy, które odbywały się w Paryżu. 

14–16 III 2016 r. w Paryżu obradowała Komisja 
ds. Socjalnych, Zdrowia i Zrównoważonego Roz-
woju Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. 
W obradach uczestniczyli senatorowie Margareta 
Budner i Andrzej Wojtyła.

Senatorowie Jarosław Obremski i Aleksander Po-
ciej 19–23 III 2016 r. przebywali w tbilisi, gdzie brali 
udział w posiedzeniu Komisji ds. Migracji, Uchodź-
ców i Osób Przesiedlonych Zgromadzenia Parla-
mentarnego Rady Europy.

18–22 IV 2016 r. senatorowie: Margareta Budner, 
Jarosław Obremski, Aleksander Pociej i Andrzej Woj-
tyła wzięli udział w II części sesji Zgromadzenia Par-
lamentarnego Rady Europy w Strasburgu. Podczas 
obrad odbyły się m.in. dyskusja o bardziej zdecydo-
wanej reakcji Europy na kryzys migracyjny oraz de-
bata o stanie przestrzegania praw człowieka wobec 
uchodźców i migrantów na Bałkanach Zachodnich. 
Parlamentarzyści dyskutowali również na temat roz-
wiązań służących zwiększeniu reprezentacji politycz-
nej kobiet. Rozmawiano także o postępowaniu w sy-
tuacjach zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu 
międzynarodowym oraz o zaangażowaniu w wal-
kę z antysemityzmem w Europie. Parlamentarzyści 
dyskutowali też na temat sytuacji Nadii Sawczenko, 
eskalacji konfliktu w regionie Górskiego Karabachu, 
uchodźców i migrantów po wejściu w życie umowy 
UE –turcja, a także o potrzebie wzmocnienia europej-
skiej współpracy w zakresie zwalczania siatek terrory-
stycznych po zamachach w Europie.

Senator Aleksander Pociej 16–19 V 2016 r. wziął 
udział w posiedzeniu Komisji ds. Prawnych i Praw 
Człowieka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady 
Europy, odbywającym się w Rzymie. 

22–24 V 2016 r. w Paryżu odbyło się posiedzenie 
Komisji Monitoringowej Zgromadzenia Parlamentar-
nego Rady Europy, w którym uczestniczył senator 
Aleksander Pociej.

Senator Bogdan Klich wziął udział w obradach Ko-
misji Politycznej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady 
Europy, odbywających się w Paryżu 23–25 V 2016 r. 

W posiedzeniu Komisji ad hoc ds. Uchodźców 
i Migrantów Zgromadzenia Parlamentarnego Rady 
Europy, zwołanym na 30 V–1 VI 2016 r. do Aten, 
wziął udział senator Aleksander Pociej.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej oraz senatoro-
wie: Bogdan Klich, Jarosław Obremski, Aleksander 
Pociej i Andrzej Wojtyła 19–23 VI 2016 r. przebywali 
w Strasburgu, gdzie uczestniczyli w III części sesji 
Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. 

W posiedzeniu Komisji ds. Migracji, Uchodźców 
i Osób Wysiedlonych Zgromadzenia Parlamentarne-
go Rady Europy, odbywającym się 21–22 IX 2016 r. 
w Paryżu, wziął udział senator Jarosław Obremski. 

Komisja Monitoringowa Zgromadzenia Parlamen-
tarnego Rady Europy 22–24 IX 2016 r. obradowała 
w tiranie. Udział w posiedzeniu wziął senator Alek-
sander Pociej.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej oraz senatoro-
wie: Margareta Budner, Bogdan Klich, Jarosław Ob-
remski i Aleksander Pociej uczestniczyli w IV części 
sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, 
odbywającej się 10–14 X 2016 r. w Strasburgu. 

Obradom Komisji ad hoc Zgromadzenia Parla-
mentarnego Rady Europy ds. obserwacji wyborów 
w Czarnogórze, która zebrała się 13–18 X 2016 r. 
w Podgoricy (Czarnogóra), przewodniczył senator 
Aleksander Pociej. 

Senator Aleksander Pociej wziął udział w posie-
dzeniu Komisji ad hoc Zgromadzenia Parlamentar-
nego Rady Europy ds. obserwacji wyborów w Moł-
dawii, które zwołano 28–31 X 2016 r. w Kiszyniowie. 

W posiedzeniu Komisji Politycznej Zgromadzenia 
Parlamentarnego Rady Europy, odbywającym się 
6–8 XI 2016 r. w Paryżu, wziął udział senator Bogdan 
Klich.

Na zaproszenie Zgromadzenia Parlamentarnego 
Rady Europy senator Jerzy Fedorowicz uczestniczył 
w konferencji „Media publiczne i demokracja”, która 
odbyła się 9–11 XI 2016 r. w Pradze. 

Senator Aleksander Pociej 23–26 XI 2016 r. w Ni-
kozji wziął udział w posiedzeniu biura i Komisji Stałej 
Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

W posiedzeniu Podkomisji ds. Migracji, Uchodźców 
i Osób Wysiedlonych Zgromadzenia Parlamentarne-
go Rady Europy, zorganizowanym 23–26 XI 2016 r. 
w Lizbonie, uczestniczył senator Jarosław Obremski.

29 XI–2 XII 2016 r. we Florencji odbyły się posie-
dzenie Komisji ds. Socjalnych, Zdrowia i Zrównowa-
żonego Rozwoju Zgromadzenia Parlamentarnego 
Rady Europy oraz spotkanie łączników parlamentar-
nych ds. walki z przemocą seksualną wobec dzieci. 
Senat reprezentowali senatorowie Margareta Bud-
ner i Andrzej Wojtyła.

W posiedzeniu Komisji ds. Migracji, Uchodźców 
i Osób Wysiedlonych Zgromadzenia Parlamen-
tarnego Rady Europy, odbywającym się w Paryżu 
6–8 XII 2016 r., uczestniczył senator Aleksander Pociej.

Senator Bogdan Klich wziął udział w posiedze-
niu Komisji Politycznej Zgromadzenia Parlamen-
tarnego Rady Europy, które zorganizowano 14–
16 XII 2016 r. w Paryżu.

Konferencja Parlamentarna Morza Bałtyckiego

28 I 2016 r. w Brukseli odbyło się posiedzenie Ko-
misji Stałej Konferencji Parlamentarnej Morza Bał-
tyckiego. Dyskutowano na temat wdrażania rezolucji 

24. Konferencji Parlamentarnej Morza Bałtyckiego, 
a także o relacjach Białoruś – Partnerstwo Wschod-
nie po wyborach na Białorusi.
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27 V 2016 r. w Liepaja (Łotwa) odbyło się po-
siedzenie Komisji Stałej Konferencji Parlamentar-
nej Morza Bałtyckiego. Omówiono m.in. kontakty 
KPMB z Białorusią i plany grupy roboczej ds. zrów-
noważonej turystyki.

20–21 VI 2016 r. w Petrozavodsku (Federacja Ro-
syjska) odbyło się spotkanie grupy roboczej KPMB 
ds. zrównoważonej turystyki. Zaprezentowano 
m.in. ocenę naturalnych i antropogenicznych od-
działywań na Bałtyku w obrębie obwodu kalinin-
gradzkiego i sposoby jego redukcji; projekt budowy 
turystycznego i rekreacyjnego klastra Południowa 
Karelia; ocenę aktualnego stanu środowiska jezior 
Onega i Ładoga. 

Ryga (Łotwa) była gospodarzem jubileuszowej, 
25. Konferencji Parlamentarnej Morza Bałtyckiego, 
obradującej 27–30 VIII 2016 r. Uczestniczył w niej 
senator Andrzej Mioduszewski. Spotkanie odbyło 
się pod hasłem „Wysokiej jakości oświata i praca 
– przyszłością regionu Morza Bałtyckiego”. Wyda-

rzenie przyciągnęło szerokie grono polskich i mię-
dzynarodowych ekspertów z zakresu współpracy 
bałtyckiej, edukacji i szkolenia zawodowego, prawa 
i rynku pracy oraz przedstawicieli organizacji poza-
rządowych. Podczas 4 sesji dyskutowano na temat 
współpracy w regionie Morza Bałtyckiego i współ-
pracy parlamentarnej w tym regionie wczoraj, dziś 
i jutro; o tym, jak rozwijać konkurencyjność w regio-
nie, łącząc oświatę i rynek pracy; o możliwościach 
zatrudnienia i zwalczaniu bezrobocia młodych.

Senator Jarosław Obremski 27–29 X 2016 r. prze-
bywał w Rydze, gdzie wziął udział w sesji Zgroma-
dzenia Bałtyckiego i Rady Bałtyckiej, która obcho-
dziła 25-lecie istnienia.

15 XI 2016 r. w Hamburgu odbyło się posiedze-
nie Komisji Stałej Konferencji Parlamentarnej Morza 
Bałtyckiego. Parlamentarzyści omówili proces wdra-
żania rezolucji 24. Konferencji Parlamentarnej Mo-
rza Bałtyckiego, a także działalność grupy roboczej 
ds. zintegrowanej turystyki.
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KONTAKTY DWUSTRONNE

Forum Regionów Polska – Chorwacja

Pod honorowym patronatem prezydent Chor-
wacji Kolindy Grabar-Kitarović, a także patronatem 
marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego i prze-
wodniczącego parlamentu Chorwacji Željko Reinera 
11 V 2016 r. w Dubrowniku odbyło się V Forum Re-
gionów Polska – Chorwacja. 

Otwierając obrady, marszałek Stanisław Karczew-
ski podkreślił znaczenie współpracy Północ – Połu-
dnie przy wdrażaniu programów unijnych, w dzie-
dzinie infrastruktury transportowej i energetycznej, 
a także w tworzeniu niezmiernie istotnego dla obu 
krajów formatu strategicznego. Zdaniem marszałka 
Senatu do tego, by samorządy mogły z pasją budo-
wać swoje małe ojczyzny, konieczny jest sprzyjający 
klimat, tworzony przez dialog polityczny na najwyż-
szym szczeblu, oraz współdziałanie w wymiarze 
parlamentarnym. Marszałek przypomniał, że Polska 
zawsze wspierała Chorwację na jej drodze do człon-
kostwa w Unii Europejskiej. Służyła swoim doświad-
czeniem w wykorzystywaniu unijnych funduszy. 
Jak podkreślił, spotkania samorządowców z Polski 
i Chorwacji są niezwykle ważne, ponieważ umożli-
wiają wymianę doświadczeń i dążenie do wspólnych 
osiągnięć.

Organizatorem V Forum Regionów Polski i Chor-
wacji był Chorwacki Związek Żupanii i Związek Wo-
jewództw RP. Podczas spotkania dyskutowano na 
tematy gospodarcze. Wymieniono się doświadcze-
niami w dziedzinie rewitalizacji obiektów przemysło-
wych i gospodarczych, funkcjonowania specjalnych 
stref ekonomicznych oraz roli samorządów w roz-
woju małych i średnich przedsiębiorstw. Marszałek 
Stanisław Karczewski wziął również udział w uro-
czystym posiedzeniu sejmiku Żupanii Dubrownicko-
-Neretwańskiej.

Marszałkowi towarzyszyli polscy przedsiębiorcy, 
którzy przybyli do Dubrownika na Polsko-Chorwac-
kie Forum Gospodarcze, zorganizowane w ramach 
V Forum Regionów Polska – Chorwacja przez Kra-
jową Izbę Gospodarczą i Chorwacką Izbę Gospo-
darczą. Wziął w nim udział przewodniczący Saboru 
Republiki Chorwacji Željko Reiner, który otworzył 
je wspólnie z marszałkiem Senatu. Jak podkreślił 
marszałek Stanisław Karczewski, obecność 2 prze-
wodniczących parlamentów na forum gospodar-
czym służy tworzeniu wspólnego mianownika dla 
inwestycji polsko-chorwackich i dobrego klimatu 
politycznego. Nie jest to jednak próba wpływania 
przez polityków na biznes ani odwrotnie – biznes-
menów na polityków. Obaj przewodniczący zgo-
dzili się, że zbudowanie połączenia między świ-
noujściem a Krk stanowi program minimum, który 
może doprowadzić do wzrostu wymiany gospodar-
czej i liczby inwestycji co najmniej na poziomie od-
powiadającym wzrostowi liczby polskich turystów 
w Chorwacji.

Asia – Europe Parliamentary Partnership

Wicemarszałek Maria Koc 21–22 IV 2016 r. wzięła 
udział w IX konferencji euroazjatyckiej współpracy par-
lamentarnej ASEP9 (Asia – Europe Parliamentary Part-
nership), która odbyła się w Mongolii. tematem obrad 
była rola Euroazjatyckiego Partnerstwa Parlamentarne-
go w dialogu Azja – Europa (ASEM). Podczas spotkania 
odbyły się 2 panele dyskusyjne „Zagadnienie łączności 
oraz koncepcja skutecznej współpracy wielostronnej” 
i „Partnerstwo dla przyszłości”. 

Podczas pobytu w Ułan Bator wicemarszałek Ma-
ria Koc spotkała się również z przewodniczącym 
Wielkiego Churału Państwowego Mongolii Zanda-
akhuu Enkhboldem i przewodniczącą Mongolsko-
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-Polskiej Grupy Parlamentarnej Luvsangijn Erdene-
chimeg. Podczas spotkania z przewodniczącym 
Zandaakhuu Enkhboldem poruszono kwestię przy-
wrócenia polskiej ambasady w Ułan Bator. Podczas 
rozmowy z przewodniczącą Mongolsko-Polskiej 
Grupy Parlamentarnej omówiono bieżącą sytuację 
polityczną w Mongolii, perspektywy współpracy 
parlamentarnych grup przyjaźni. Rozmawiano też 
o współpracy w dziedzinie turystyki. 
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OBSERWACJA WYBORÓW 
PARLAMENTARNYCH

Senator tomasz Grodzki 17–22 III 2016 r. z ramie-
nia OBWE brał udział w misji obserwacyjnej wybo-
rów parlamentarnych w Kazachstanie.

Senatorowie Grzegorz Bierecki, Robert Mamątow 
i Jacek Włosowicz 2–6 VI 2016 r. przebywali w Skopje, 
gdzie jako delegaci OBWE wzięli udział w misji obser-
wacyjnej wyborów parlamentarnych w Macedonii. 

9–12 IX 2016 r. senator Aleksander Pociej prze-
bywał w Mińsku i Witebsku, gdzie z ramienia Rady 
Europy uczestniczył w misji obserwacji wyborów na 
Białorusi. 

Senatorowie wzięli udział w misji obserwacyj-
nej wyborów parlamentarnych w Gruzji. Zadaniem 
polskich parlamentarzystów była obserwacja ostat-
niego etapu kampanii wyborczej i wyborów parla-
mentarnych w Gruzji. Ze względu na znaczenie pol-
sko-gruzińskich relacji Sejm i Senat podjęły decyzję 
o udziale w misji 24 parlamentarzystów. Działania 
podejmowane przez członków misji były podzielo-
ne na 3 etapy. Od 4 IX 2016 r. przebieg kampanii 
wyborczej obserwowała już I grupa polskich parla-
mentarzystów. Obserwatorzy udali się w tbilisi do 
komitetów wyborczych głównych partii politycz-
nych. Spotkali się z przedstawicielem transparency 
International Georgia. W Kutaisi odbyli szereg spo-
tkań w komisjach okręgowych, lokalach wyborczych 

i w sztabach kandydatów z różnych ugrupowań 
politycznych. Druga grupa obserwatorów przybyła 
do tbilisi 6 X 2016 r. i odbyła spotkania z przewod-
niczącą i wiceprzewodniczącymi Centralnej Komisji 
Wyborczej, a także z przedstawicielami 3 ugrupo-
wań, uzyskujących najwyższe wyniki w sondażach: 
Gruzińskiego Marzenia, Zjednoczonego Ruchu Na-
rodowego i Sojuszu Patriotów. Rozmawiano o me-
todach prowadzenia agitacji wyborczej, dostępie 
do mediów publicznych i prognozach wyborczych. 
Senatorowie pytali o sposoby finansowania kampa-
nii, zgłaszanie i rozpatrywanie naruszeń kodeksu 
wyborczego oraz o programy poszczególnych ugru-
powań, również w kontekście roli Gruzji na arenie 
międzynarodowej. Podczas wizyty w Centralnej Ko-
misji Wyborczej omówiono proces przygotowań do 
wyborów i dalszy kalendarz prac komisji. 

8 X 2016 r. senatorowie: Ryszard Bonisławski, 
Zbigniew Cichoń, Leszek Czarnobaj, Arkadiusz 
Grabowski, Andrzej Pająk, Marek Pęk, Aleksander 
Szwed, Jerzy Wcisła i Alicja Zając wzięli udział w mi-
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sji obserwacyjnej I tury wyborów parlamentarnych 
w Gruzji. Obserwatorzy odwiedzili ponad 170 lokali 
wyborczych, m.in. w regionach Mtskheta-Mtianeti, 
Kachetii, Dolnej Kartlii, Wewnętrznej Kartlii, Adża-
rii i Imeretii. Przyglądali się pracom obwodowych 
komisji wyborczych; przestrzeganiu procedur reje-
stracji wyborców, wydawania kart do głosowania 
i sposobom, w jaki zapewniano tajność głosowania. 
Szczególną uwagę zwracano na zachowanie ob-
serwatorów reprezentujących poszczególne partie 
w komisjach oraz ewentualne próby agitacji wybor-
czej na terenie lokali. Po zakończeniu głosowania 
członkowie misji obserwowali zamykanie lokali wy-
borczych i liczenie głosów w wybranych obwodo-
wych komisjach wyborczych.

Wspólna misja parlamentarna Sejmu i Senatu 
30 X 2016 r. obserwowała II turę wyborów parla-
mentarnych w Gruzji. W skład misji wchodzili wi-
cemarszałek Bogdan Borusewicz oraz senatorowie: 
Arkadiusz Grabowski, Wiesław Kilian, Ryszard Ma-
jer, Andrzej Pająk, Marek Pęk, Aleksander Szwed 
i Barbara Zdrojewska. Od 29 X 2016 r., podzieleni 
na zespoły w tbilisi oraz w regionach Dolna Kartlia 
i Kachetia, w obwodowych i okręgowych komisjach 
wyborczych obserwowali przygotowania – przyjmo-
wanie zapieczętowanych urn wyborczych, liczenie 
kart i kopert do głosowania. W dniu głosowania se-
natorowie prowadzili obserwację do czasu zamknię-
cia lokali wyborczych, a w wybranych komisjach 
– proces zamknięcia lokalu wyborczego i liczenie 
głosów. Nie stwierdzili nieprawidłowości w proce-
durze otwarcia lokali wyborczych. 

Obserwatorzy z zadowoleniem dostrzegli „duże 
zaangażowanie władz, organizacji pozarządowych 
i partii politycznych w przygotowanie i przebieg wybo-
rów, jednak z niepokojem odnotowali odradzanie się 
na gruzińskiej scenie politycznej zjawisk, które oddalić 
mogą Gruzję od standardów demokratycznej Europy. 
W trakcie obserwacji dostrzeżone zostały pewne nie-
prawidłowości w pracach obwodowych komisji wy-

borczych, wynikające być może z niedostatecznego 
przygotowania i przeszkolenia ich członków”.

Członkowie misji spotkali się również z długoter-
minowymi obserwatorami OBWE/ODHIR monito-
rującymi kampanię wyborczą. Niezależnie od misji 
obserwacyjnej organizowanej przez Sejm i Senat 
w obserwacji kampanii wyborczej i monitorowaniu 
procesu wyborczego w Gruzji uczestniczyli rów-
nież senatorowie i posłowie, którzy są członkami 
delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego NAtO 
(wicemarszałek Adam Bielan), Zgromadzenia Parla-
mentarnego Rady Europy oraz Zgromadzenia Parla-
mentarnego OBWE (senatorowie Robert Mamątow 
i Jacek Włosowicz).

Na zaproszenie Akcji Wyborczej Polaków na Li-
twie senator tadeusz Romańczuk 9 X 2016 r. przeby-
wał w Wilnie, gdzie uczestniczył w misji obserwacyj-
nej wyborów parlamentarnych na Litwie. 

Senatorowie tomasz Grodzki i Jacek Włoso-
wicz przebywali w Kiszyniowie, gdzie z ramienia 
OBWE  uczestniczyli w misji obserwacyjnej I (27–
31 X 2016 r.) i II (11–14 XI 2016 r.) tury wyborów 
prezydenckich w Mołdawii.

Wybory prezydenckie w USA z ramienia OBWE 
4–10 XI 2016 r. obserwowali senatorowie Grzegorz 
Bierecki i tomasz Grodzki.
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Zgodnie z tradycją ukształtowaną w II Rzeczy-
pospolitej Senat od I kadencji za jedno z najważ-
niejszych swoich zadań uznaje opiekę nad rodaka-
mi za granicą. Wypracowano model współpracy, 
zakładający podmiotowość, partnerstwo i dialog, 
ciągłość i systematyczność prowadzonych działań. 
Od 1990 do 2012 r. działalność Izby w tej dziedzinie 
była możliwa dzięki środkom finansowym, gwaran-
towanym corocznie w budżecie Kancelarii Senatu 
i przeznaczonym na wykonywanie przez krajowe or-
ganizacje pozarządowe zadań w zakresie opieki nad 
Polonią i Polakami za granicą. W 2012 r. zmieniły 
się zasady ich finansowania, a środki przeznaczone 
na nie znalazły się w gestii Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych. W IX kadencji Senatu otworzył się 
kolejny rozdział w historii opieki nad Polonią. Zgod-
nie z wcześniejszymi zapowiedziami marszałka 
Stanisława Karczewskiego i stanowiskiem Komisji 
Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Grani-
cą w budżecie państwa na rok 2016 do Kancelarii 
Senatu przesunięto środki na współpracę z Polonią 
i Polakami za granicą. Na podstawie wspólnego 
oświadczenia marszałka Stanisława Karczewskie-
go i wiceministra spraw zagranicznych Jana Dzie-
dziczaka z 23 XII 2015 r. zdecydowano, że zasady 
konkursu dotacyjnego MSZ „Współpraca z Polonią 
i Polakami za granicą 2016” pozostaną bez zmian. Li-
sta rankingowa została ogłoszona publicznie i prze-
kazana do Kancelarii Senatu w formie rekomendacji 
do dalszego procedowania. Komisja konkursowa 
MSZ zaproponowała dofinansowanie 203 projek-
tów. 3 III 2016 r. Prezydium Senatu podjęło uchwałę 
w sprawie trybu postępowania przy zlecaniu zadań 
publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Pola-
kami za granicą w 2016 r. Komisja Spraw Emigracji 
i Łączności z Polakami za Granicą pozytywnie za-
opiniowała oferty przekazane do Kancelarii Senatu 
przez MSZ wraz z rekomendacją komisji konkurso-
wej, wynikającą z ich oceny merytorycznej. Na tej 
podstawie Prezydium Senatu 10 III 2016 r. rozpatrzy-
ło oferty złożone w konkursie „Współpraca z Polonią 
i Polakami za granicą w 2016 r.” wraz z listą rankin-
gową MSZ i podjęło decyzję o przyjęciu wszystkich 
kwot dotacji rekomendowanych przez MSZ, doty-
czących zadań wykonywanych w 2016 r., i podjęło 
uchwałę zawierającą wykaz zleconych zadań. Naj-
więcej środków przeznaczono na wsparcie dzia-
łalności polskich szkół uzupełniających w Wielkiej 
Brytanii (4,5 mln zł), inwestycje w strukturę placó-
wek edukacyjnych na Litwie (3,8 mln zł), wspieranie 
rozwoju edukacji polskiej na Ukrainie (3,5 mln zł), 
wsparcie szkolnictwa polskiego i polskojęzycznego 
na Ukrainie (3,5 mln zł) i inwestycje w strukturę do-
mów polskich i instytucji polonijnych (3,13 mln zł). 
Dotowano również: aktywność kulturalną Polonii 
i Polaków oraz promocję Polski poza granicami kraju 
(1,1 mln zł), program stypendialny dla osób polskiego 
pochodzenia studiujących za granicą (900 tys. zł), 
letnie obozy parafiadowe z udziałem Polonii i Pola-

ków za granicą (900 tys. zł), wzmacnianie potencjału 
młodzieży polskiego pochodzenia studiującej w Pol-
sce (395 tys. zł) i ochronę praw mniejszości polskiej 
(350 tys. zł). 

W 2017 r. dotacje na opiekę nad Polonią i Polaka-
mi za granicą przyznawane będą w osobnym postę-
powaniu na podstawie trybu, określonego w uchwa-
le nr 8 Prezydium Senatu z 23 IX 2016 r. Uchwała 
nr 9 określiła z kolei kierunki działań na rzecz Polonii 
i Polaków za granicą w latach 2017–19. 30 IX 2016 r. 
szef Kancelarii Senatu ogłosił nabór ofert na realiza-
cję zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią 
i Polakami za granicą w 2017 r.

W związku z powrotem środków na opiekę nad 
Polonią i Polakami za granicą do budżetu Kancelarii 
Senatu 1 III 2016 r. marszałek Stanisław Karczewski 
zdecydował o przeprowadzeniu konsultacji ze śro-
dowiskami polonijnymi i współpracującymi z nimi 
krajowymi organizacjami pozarządowymi, które za-
prosił do dialogu i przedstawienia propozycji i uwag, 
mających posłużyć doskonaleniu modelu opieki 
polskiego państwa nad Polonią i Polakami za gra-
nicą. Najwięcej postulatów dotyczyło zwiększenia 
środków na projekty związane z nauczaniem języ-
ka polskiego, polityką historyczną, kształtowaniem 
polskiej tożsamości narodowej. Zwracano uwagę 
na potrzebę obrony dobrego imienia Polski i kre-
owania jej dobrego wizerunku, a także lepszej koor-
dynacji działań wszystkich instytucji zajmujących się 
Polonią, m.in. MSZ, kancelarii: Senatu i Prezydenta, 
stosowania zasady „nic o nas bez nas” i częstszego 
konsultowania z Polonią działań Senatu. Wskazywa-
no ponadto na potrzebę wspierania rozwoju zawo-
dowego i przedsiębiorczości, mediów polonijnych, 
a także udzielania pomocy charytatywnej i socjalnej. 

Ważnym elementem senackiej opieki nad naszymi 
rodakami mieszkającymi za granicą są także różne-
go rodzaju kontakty międzynarodowe marszałka, 
członków Prezydium Senatu, a także senatorów. 
Obowiązkowym punktem oficjalnych wizyt delega-
cji Senatu w innych krajach są spotkania z przedsta-
wicielami Polonii. W 2016 r. stanowiły one ważną 
część oficjalnych wizyt w Niemczech, Kazachstanie, 
Gruzji, Czechach, Estonii i na Białorusi. Problemy 
Polonii i Polaków za granicą to także istotny temat 
rozmów zarówno z przedstawicielami najwyższych 
władz innych państw, jak i w ramach dyplomacji par-
lamentarnej. 

Marszałek Senatu obejmował też swoim patrona-
tem szereg imprez związanych z Polonią i Polaka-
mi za granicą, wchodził w skład komitetów hono-
rowych wielu imprez polonijnych. Patronuje m.in. 
nagrodzie im. Macieja Płażyńskiego, konkursowi 
o nagrodę toruńskiego Archiwum Emigracji czy spo-
łecznej akcji „Szachiści grają dla Polonii”. W 2016 r. 
marszałek Stanisław Karczewski objął swoim patro-
natem m.in. konkurs „Być Polakiem”, organizowany 
przez Fundację „świat na tak”, adresowany do mło-
dych Polaków z całego świata. Na wniosek Federacji 



KRONIKA SENAtU RP – IX KADENCJA

200

Kongres Polonii w Austrii patronował XI Gali Złotych 
Sów Polonii, przyznawanych za działalność społecz-
ną i propagowanie wartości kulturowych i moralnych 
w swoich środowiskach. Swoim patronatem mar-
szałek objął także Festiwal Szkół Polonijnych „Piel-
grzymki świętego Jana Pawła II” i krakowską konfe-
rencję „Repatrianci czy imigranci? Kierunki polityki 
migracyjnej Polski i Unii Europejskiej”, poświęconą 
m.in. inicjatywie sprowadzenia do kraju tysięcy osób 
polskiego pochodzenia z dawnych republik ZSRR. 
Marszałek Senatu patronował X Spotkaniu Integra-
cyjnemu Polskich Uniwersytetów trzeciego Wieku 
zza Wschodniej Granicy w Olsztynie, konferencji 
„X Polonijne Spotkania z Historią”, organizowanej 
w ramach Programu Polonijnego przez Biuro Edu-
kacji Publicznej IPN dla nauczycieli i animatorów 
edukacyjnych uczących historii i języka polskiego 
w polskich placówkach edukacyjnych za granicą. 

Marszałek sprawował też patronat m.in. nad Fo-
rum Polonii Amerykańskiej w Polsce, dniami kultu-
ry polskiej: na Ukrainie i Żytomierszczyźnie, w Au-
strii, III Europejskim Forum Mediów Polonijnych 
czy obchodami święta Niepodległości w Londynie. 
Marszałek Senatu swoim patronatem objął także 
jubileuszowe spotkanie z okazji 25-lecia Polskiego 
towarzystwa Medycznego w Niemczech, konkurs 
dla dzieci i młodzieży szkół polonijnych w USA 
„1050-lecie Chrztu Polski”, konferencję „Depozyt 
Niepodległości. Dzieje Polskiego Parlamentaryzmu 
na Uchodźstwie (1939–91)”, XI Polonijny Festiwal 
Multimedialny „Losy Polaków” oraz Przegląd Filmów 
Polskich i Polonijnych „1050-lecie Chrztu Polski”. 
W omawianym okresie wchodził też w skład komi-
tetów honorowych m.in. XII światowych Zimowych 
Igrzysk Polonijnych, IX Kongresu Polonii Medycznej 
i II światowego Zjazdu Lekarzy Polskich. 

Polonijna Rada Konsultacyjna przy Marszałku Senatu

By lepiej wsłuchiwać się w głos Polonii i Polaków 
za granicą, na początku lipca 2016 r. Senat podjął 
uchwałę o powołaniu Polonijnej Rady Konsultacyj-
nej przy Marszałku Senatu, której zadaniem jest m.in. 
wyrażanie opinii na temat projektów ustaw i uchwał 
związanych z Polonią. Jej członków powołuje i od-
wołuje marszałek Senatu spośród osób reprezentu-
jących organizacje polonijne i polskie za zagranicą; 
swoją funkcję pełnią oni honorowo. Kadencja rady 
trwa tyle, ile kadencja Senatu. 5 IX 2016 r. marszałek 
Stanisław Karczewski wręczył 16 przedstawicielom 
Polonii ze wszystkich kontynentów akty nominacyjne 
do Polonijnej Rady Konsultacyjnej. W skład rady we-
szli: Stanisław Aloszko (prezes Federacji Polonii Fran-
cuskiej), Adam Bąk (prezes Adam M. Bak Foundation 
w USA), Maria Szonert-Binienda (wiceprezes Kongre-
su Polonii Amerykańskiej ds. polskich), Andżelika Bo-
rys (przewodnicząca Rady Naczelnej Związku Pola-
ków na Białorusi), Emilia Chmielowa (prezes Federacji 
Organizacji Polskich na Ukrainie), Halina Csúcs Lász-
lóné (rzecznik narodowości polskiej w Zgromadzeniu 
Narodowym Węgier), Jan Cytowski (prezes Rady Po-
lonii świata), Adam Gajkowski (wiceprezes Stowarzy-

szenia Nasza Polonia w Australii), Barbara Kukulska 
(prezes Zjednoczenia Polskiego w Johannesburgu 
w RPA), tomasz Machura (powiernik Zjednoczenia 
Polskiego w Wielkiej Brytanii), ksiądz Zdzisław Mal-
czewski (rektor Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii), 
Piotr Małoszewski (wiceprzewodniczący Chrześcijań-
skiego Centrum Krzewienia Kultury, tradycji i Języka 
Polskiego w Niemczech), tadeusz Pilat (prezydent Eu-
ropejskiej Unii Wspólnot Polonijnych w Szwecji), Ewa 
Stasinowska (prezes Klubu Gazety Polskiej w Amster-
damie w Holandii), Aleksandra ślusarek (przewodni-
cząca Związku Repatriantów RP z Kazachstanu), Rita 
tamašunienė (posłanka do litewskiego Sejmu, prze-
wodnicząca klubu parlamentarnego AWPL – ZchR).

Dziękując przedstawicielom Polonii za przyjęcie 
zaproszenia do pracy w Polonijnej Radzie Konsul-
tacyjnej, marszałek zadeklarował, że wspólnie z nią 
Senat będzie pracować na rzecz Polonii i polskiej 
wspólnoty narodowej. W jego opinii budowanie 
wspólnoty powinno polegać na wielopłaszczyzno-
wej współpracy w takich dziedzinach, jak naucza-
nie języka polskiego, kultywowanie polskiej tradycji, 
oświata, nauka i kultura. Zapewnił, że środki na fi-
nansowanie Polonii, które wróciły do Senatu, będą 
dzielone dla wspólnego dobra. Marszałek Senatu 
wyraził nadzieję, że członkowie Polonijnej Rady 
Konsultacyjnej staną się ambasadorami Polski za 
granicą i będą pracować na rzecz budowy dobrego 
wizerunku ojczyzny. Przypomniał, że Polonia jest 
zróżnicowana, także ze względu na różne okresy 
emigrowania z Polski. „Jesteśmy otwarci na wszyst-
kich i będziemy ze wszystkimi współpracować” – 
zapewnił. „Nic o Polonii bez Polonii. Będziemy was 
słuchać i działać razem z wami” – dodał.

W imieniu nowo powołanej rady głos zabrał Jan 
Cytowski, prezes Rady Polonii świata. „tak jak człon-
kowie rodziny dbają o jej wspólne dobro, tak my bę-
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dziemy dbać i wspierać pana marszałka oraz Senat 
w dziele budowy tej wielkiej narodowej wspólnoty. 
A wiele jest do zrobienia. trzeba dbać o wizerunek 
Polski i Polaków, abyśmy stanowili wspólnie rodzinę, 
aby Polakom żyło się coraz lepiej i abyśmy mogli być 
z tego dumni” – oświadczył.

Na swoim 1. posiedzeniu Polonijna Rada Konsulta-
cyjna przy Marszałku Senatu zebrała się 6 IX 2016 r. 
w Krynicy, gdzie odbywało się Forum Polonijne, zor-
ganizowane w ramach XXVI Forum Ekonomicznego. 
Rada pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Pre-
zydium Senatu, wyznaczającej kierunki działań Izby 
na rzecz naszych rodaków na świecie na najbliższe 
lata. Zgodzono się, że w latach 2017–19 najważniej-
sze będą wspieranie polskiej edukacji za granicą, pro-
mocja naszego kraju na świecie i ochrona polskiego 
dziedzictwa kulturowego i historycznego, wzmacnia-
nie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach 
zamieszkania, wspieranie mediów polonijnych i po-
lonijnej infrastruktury. Pewne wątpliwości wywołała 
kwestia pomocy charytatywnej. Ostatecznie jednak 

rada uznała, że pomoc będzie przyznawana najbar-
dziej potrzebującym środowiskom polonijnym na 
świecie. W trakcie dyskusji wskazywano na koniecz-
ność większego angażowania Polonii w ochronę 
wizerunku Polski na świecie i odkłamywanie naszej 
historii. Mówiono o potrzebie promocji nie tylko pol-
skiej kultury za granicą, ale także promocji kultury po-
lonijnej i poprawy wizerunku Polonii w Polsce. Mar-
szałek Stanisław Karczewski wyraził nadzieję, że rada 
będzie modelowym przykładem współdziałania pol-
skich władz i organizacji polonijnych. Zapowiedział 
zorganizowanie w Senacie w 2017 r. wielkiej debaty 
na temat Polonii z udziałem prezydenta, Polonijnej 
Rady Konsultacyjnej i przedstawicieli resortów zaj-
mujących się współpracą z Polonią. Wyraził nadzieję, 
że debata będzie okazją do rozmowy o wizji polityki 
państwa wobec Polonii, pozwoli też określić kształt 
współpracy. Powiedział też, że parlament rozpocznie 
prace nad ustawą, która określi, kto i czym zajmuje 
się w kwestiach polonijnych i kto będzie koordynował 
opiekę nad Polonią.

Obchody światowego Dnia Polonii i Polaków za Granicą 

1 V 2016 r. z okazji Dnia Polonii i Polaków za Gra-
nicą, przypadającego 2 maja, w tVP Polonia marsza-
łek Stanisław Karczewski wygłosił orędzie do Polonii 
i Polaków mieszkających za granicą: 

„Szanowni Państwo, obchodzimy Dzień Polonii 
i Polaków za Granicą. Składam Państwu serdeczne 

życzenia z tej okazji. to ważne święto jest wyrazem 
wdzięczności naszego kraju za wkład Polaków żyją-
cych za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodle-
głości, za wierność i przywiązanie do polskości oraz 
pomoc krajowi w potrzebie. «Niepodległość jest do-
brem nie tylko cennym, ale bardzo kosztownym…» 
– powiedział marszałek Piłsudski. Wymaga ofiary. 
Polacy walczyli za Polskę na wszystkich frontach 
II wojny światowej. Wielu pozostało na emigracji, 
by zademonstrować swój sprzeciw wobec komuni-
stycznej dyktatury. Nierzadko za cenę poniewierki 
na obczyźnie przechowali ciągłość prawną niepod-
ległego państwa. Byli znakiem sprzeciwu wobec jał-
tańskiej zmowy wielkich mocarstw. 

Być może jeszcze większe ofiary ponosili ci Polacy, 
którzy poza krajem znaleźli się w wyniku wojennych 
zmian granic. Byli to często ludzie prości, którzy mi-
łość do ojczyzny demonstrowali przywiązaniem do 
ziemi, mowy i wiary. W komunistycznym «raju» spo-
tykały ich za to rozmaite szykany i represje. Niektó-
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rych wywożono w odległe krańce «nieludzkiej zie-
mi», gdzie czekał ich nieludzki los. Dziś, w dniu ich 
święta, Rzeczpospolita oddaje im cześć. Nigdy nie 
zapomnimy o naszych rodakach na Wschodzie. Nie 
ustaniemy w wysiłkach, by wszyscy Polacy, którzy 
zechcą wrócić z tych dalekich stron do kraju, mogli 
to uczynić. to jest także Wasz kraj. Znajdziemy dla 
Was w nim miejsce. Nowelizujemy ustawę o Karcie 
Polaka. Ułatwimy jej posiadaczom osiedlanie się 
w Polsce i uzyskanie polskiego obywatelstwa. Robi-
my to szczególnie z myślą o naszych rodakach zagro-
żonych rosyjską interwencją na Ukrainie. Rodakom 
na Białorusi, którym miejscowe władze utrudniają 
staranie się o Kartę Polaka, chcemy ułatwić uzyski-
wanie jej w Polsce. Osoby polskiego pochodzenia, 
które przesiedlą się do Polski, otrzymają wsparcie 
w zagospodarowaniu. W ciągu najbliższych 10 lat 
zamierzamy dokończyć repatriację Polaków z azja-
tyckiej części dawnego Związku Radzieckiego. Prze-
zwyciężymy dotychczasowe trudności. Stworzy-
my rządowy program przesiedlania do Polski tych 
wszystkich osób pochodzenia polskiego i ich rodzin, 
które tego zechcą. A tych, którzy zdecydują się po-
zostać, wspierać będziemy nadal w utrzymywaniu 
łączności z krajem.

Kazachstan jest jednym z pierwszych krajów, któ-
ry zamierzam odwiedzić wraz z gronem senatorów, 
by spotkać się z tamtejszą polską wspólnotą. Natu-
ralnie, odbędziemy rozmowy z władzami tego kra-
ju. Podziękujemy im za dotychczasową życzliwą 
współpracę. Poinformujemy o naszych zamierze-
niach i prosić będziemy o ułatwienie ich realizacji. 
Z wielką przyjemnością odbędziemy spotkanie 
ze Związkiem Polaków w Kazachstanie. Będziemy 
na polskich cmentarzach w Merke i Ługawoje. Od-
wiedzimy też tereny dotknięte powodzią, gdzie żyje 
polska społeczność, by poznać sytuację i zastanowić 
się nad możliwościami pomocy.

Powinnością Polski jest wspieranie rodaków na 
dawnych Kresach Rzeczypospolitej oraz dbałość 
o istniejące tam nasze dziedzictwo kulturowe. tam 
tkwią korzenie naszej współczesnej tożsamości, 
utrwalone przez pisarzy i historyków. Wspomniany 
już przeze mnie sławny obywatel tych ziem, marsza-
łek Piłsudski mawiał, że Polska jest jak obwarzanek, 
gdzie wszystko, co wartościowe, jest na obrzeżach. 
Polska będzie nadal troszczyć się o zabytki naszej 
kultury na tych ziemiach. Będziemy też wspierać na-
ukę języka polskiego i polskie szkolnictwo. 

Miałem zaszczyt uczestniczyć niedawno w ob-
chodach 360. rocznicy ślubów lwowskich króla Jana 
Kazimierza. Odwiedziłem przy tej okazji budowę 
Domu Polskiego we Lwowie. Udało się ją rozpocząć 
po 25 latach starań. Będziemy zabiegać o to, by jak 
najprędzej została ona ukończona. Liczymy na życz-
liwą współpracę naszych ukraińskich przyjaciół.

W tym dniu myślami jestem też z rodakami na 
Zachodzie. Nie tylko z tymi, którzy musieli opuścić 
naszą ojczyznę, ale też z tymi, którzy wybrali życie 

gdzie indziej, bo wybrać mogli, dzięki temu, że Pol-
ska jest wolnym, demokratycznym krajem. Zachę-
cam Państwa do powrotu. Będziemy się starać two-
rzyć takie warunki w kraju, by każdy znalazł tu swoje 
miejsce, mógł zaspokajać ambicje i realizować plany. 

Jestem realistą i wiem, że nie wszyscy tu wrócą. 
Mam jednak przekonanie, że ci, którzy zostaną poza 
granicami, będą służyć naszej ojczyźnie. Wasze suk-
cesy za granicą, Wasza wysoka pozycja zawodowa 
i społeczna jest najlepszą wizytówką i promocją Pol-
ski w świecie. Zależy nam, aby młodzi ludzie, którzy 
wyjeżdżają i tam zakładają rodziny, uczyli swe dzieci 
mówić po polsku, bo język polski jest wspólnym do-
brem wszystkich Polaków. Odgrywa ogromną rolę 
w zachowaniu kultury i tożsamości narodowej. Dzię-
ki niemu budujemy wspólnotę narodową. Dlatego 
będziemy inwestować w ośrodki kultury polskiej na 
Zachodzie, w naukę języka polskiego, pamiętając 
o tym, że ta działalność musi być atrakcyjna, by przy-
ciągnąć młodzież do polskości.

Szanowni Państwo, od przyszłego roku Senat po-
nownie będzie dysponował pieniędzmi na opiekę 
nad Polonią. Chcemy wiedzieć, jakie są najpilniejsze 
potrzeby Polonii i Polaków poza granicami. Dlatego 
zaprosiłem środowiska polonijne oraz współpra-
cujące z nimi organizacje pozarządowe do dialogu 
w tej sprawie. Chcemy kształtować model opieki 
nad Polonią we współpracy z Wami. Dziękujemy za 
wszystkie głosy, które do nas dotarły.

Rodacy, raz jeszcze składam Wam najlepsze ży-
czenia z okazji Dnia Polonii, życzę Państwu i nam 
wszystkim, byśmy razem budowali wspólnotę naro-
dową opartą na bazie historii, tradycji prawdy”.

W 2016 r. uroczyste obchody Dnia Polonii i Polaków 
za Granicą zorganizowano w Budapeszcie na Wę-
grzech (2 V 2016 r.). Wzięła w nich udział delegacja 
Senatu z marszałkiem Stanisławem Karczewskim na 
czele. W skład delegacji wchodzili: zastępca przewod-
niczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Pola-
kami za Granicą senator Maciej Łuczak, członkowie tej 
komisji, senatorowie: Jan Maria Jackowski, Małgorza-
ta Kopiczko, Andrzej Pająk, Michał Potoczny i Antoni 
Szymański, wiceprzewodnicząca Polsko-Węgierskiej 
Grupy Parlamentarnej senator Dorota Czudowska, za-
stępca przewodniczącego sejmowej Komisji Łączności 
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z Polakami za Granicą poseł Leonard Krasulski, a tak-
że wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak. 
Obchody rozpoczęła msza św. w polskim kościele, od-
prawiona w intencji Polonii świata. W Domu Polskim 
w Budapeszcie delegacja spotkała się z przedstawicie-
lami tamtejszej Polonii. Zwiedziła Muzeum i Archiwum 
Węgierskiej Polonii, a także siedzibę Ogólnokrajowe-
go Samorządu Mniejszości Polskiej. Marszałek Stani-
sław Karczewski wyraził zadowolenie z obchodzenia 
święta Polonii z Polakami mieszkającymi na Węgrzech. 
Jak podkreślił, Polonia węgierska jest zorganizowana 
w modelowy sposób; gromadzi się wokół Kościoła 
i dzięki temu polska wspólnota w tym kraju ma wymiar 
duchowy. Podziękował księżom za podtrzymywanie 
wiary, języka i polskiej tradycji. Zapewnił także, że 
w działalności na rzecz polskiej diaspory priorytetem 
dla Senatu będzie wspieranie nauki języka polskiego 
i mediów, bo, jak powiedział, „ważne, byśmy mogli się 
komunikować”.

Rzeczniczka mniejszości polskiej w węgierskim par-
lamencie posłanka dr Halina Csúcs Lászlóné stwier-
dziła, że świętowanie dnia Polonii wspólnie z polską 
delegacją ma wymiar symboliczny. Jak dodała, Po-
lonia węgierska zawsze pielęgnowała język, kulturę 
i polskie tradycje i nadal będzie dbać o dobre imię 
Polski i Polaków za granicą. Ambasador Polski na Wę-
grzech Roman Kowalski zwrócił uwagę, że „Polacy 
byli na Węgrzech od zawsze i zadaniem Polonii jest 
niesienie dalej przyjaźni polsko-węgierskiej. to wyjąt-
kowy dzień, bo relacje obu narodów są wyjątkowe”. 

Podczas wizyty w Budapeszcie marszałek Stanisław 
Karczewski spotkał się z przewodniczącym węgier-
skiego Zgromadzenia Narodowego László Kövérem. 
Przewodniczący stwierdził, że czuje się zaszczycony, 
iż marszałek polskiego Senatu wraz z delegacją świę-
tuje dzień Polonii w Budapeszcie. Przypomniał, że 
2016 r. to Rok Solidarności Polsko-Węgierskiej. Pod-
czas spotkania rozmawiano o Polonii na Węgrzech. 
Była to okazja do podziękowania władzom węgier-
skim za stworzenie dobrych warunków do prowadze-
nia polonijnego życia i nauki języka polskiego. W Bu-
dapeszcie marszałek Stanisław Karczewski odsłonił 
tablicę poświęconą pamięci tamása Salamona Rácza, 
Węgra zasłużonego w niesieniu pomocy Polakom 
w czasie II wojny światowej, sekretarza generalnego 

Węgiersko-Polskiego Komitetu Pomocy Uchodźcom. 
Dzięki jego niezłomnej postawie udało się ocalić ży-
cie wielu naszych rodaków. Delegacja złożyła także 
kwiaty pod pomnikiem Męczenników Katynia. Uro-
czystości polonijne zakończył koncert wybitnego wę-
gierskiego pianisty Alexa Szilasi.

W 2016 r. Dzień Polonii i Polaków za Granicą 
obchodzono na Węgrzech z kilku powodów. Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2016 
Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej na pamiąt-
kę 60. rocznicy antykomunistycznego buntu w Po-
znaniu i powstania na Węgrzech. Węgry ogłosiły 
natomiast 2016 i 2017 r. latami kultury węgierskiej 
w Polsce. świętowanie na Węgrzech było także oka-
zją, by podziękować tamtejszej Polonii za jej aktyw-
ność i przywiązanie do polskości. Stosunki mniej-
szości polskiej z władzami tego kraju układają się 
wzorcowo, a polskie dzieci bez żadnych przeszkód 
mogą się uczyć w języku polskim w Szkolnym Punk-
cie Konsultacyjnym w Budapeszcie. Istnieje też Wę-
gierska Szkoła Nauczania Języka Polskiego, prowa-
dzona przez Samorząd Mniejszości Polskiej, mająca 
10 oddziałów na terenie całego kraju. Interesującą 
instytucją jest Muzeum i Archiwum Polonii Węgier-
skiej. Pieniądze na bieżące funkcjonowanie zapew-
nia strona węgierska ze środków przeznaczonych na 
działanie instytucji mniejszości narodowych. Na Wę-
grzech ukazują się media polonijne: miesięcznik 
„Polonia Węgierska” i kwartalnik Polskiego Stowa-
rzyszenia Kulturalnego „Głos Polski”. Działa też Re-
dakcja Polska Radia Węgierskiego.
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Forum Polonijne w Krynicy

W ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy 
6–8 IX 2016 r. po raz pierwszy odbyło się Forum 
Polonijne, którego gospodarzem był marszałek Sta-
nisław Karczewski, przygotowane i zorganizowane 
przez Kancelarię Senatu. Podczas spotkania polity-
cy, przedsiębiorcy, przedstawiciele Polonii debato-
wali na temat polityki państwa polskiego wobec Po-
lonii i Polaków za granicą. Zastanawiano się, w jaki 
sposób wykorzystać Polonię do kształtowania wize-
runku Polski w świecie. Rozmawiano m.in. o zagad-
nieniach dotyczących innowacyjności, nauki i postę-
pu, budowania więzi gospodarczych, korzystania 
z osiągnięć naukowych, potencjału intelektualnego 
i sukcesów naszych rodaków z zagranicy, a także 
na temat emigracji zarobkowej i jej konsekwencji. 
W opinii marszałka Stanisława Karczewskiego po-
wrót do Senatu pieniędzy na opiekę nad Polonią, 
powołanie Polonijnej Rady Konsultacyjnej i udział 
Polaków z zagranicy w Forum Polonijnym to fakty, 
które oznaczają nowe otwarcie w stosunkach Polonii 
z krajem. Według marszałka Forum Ekonomiczne to 
dobre miejsce do dyskusji nad wykorzystaniem po-
tencjału 20 mln Polaków żyjących za granicą. 

Podczas Forum Polonijnego odbyło się 6 paneli 
dyskusyjnych. 6 IX 2016 r. zorganizowano panel „Po-
lityka państwa polskiego wobec Polonii i Polaków za 
granicą”. „Chcemy, by o Polonii mówiło się, by Po-
lonia była aktywna. Chcemy przedstawicieli Polonii 
angażować do ważnych wydarzeń w Polsce, bo Po-
lacy za granicą to (…) ogromny potencjał” – mówił 
marszałek Stanisław Karczewski. Wiceminister spraw 
zagranicznych Jan Dziedziczak podkreślił, że współ-
praca z Polonią układa się coraz lepiej i jest oparta 
na partnerstwie, a Polonia to niezastąpiony partner 
w lobbingu na rzecz Polski na świecie. Uczestnicy 
panelu wiele uwagi poświęcili edukacji polonijnej, 
kształceniu nauczycieli, a także potrzebie ratowania 
polskiego szkolnictwa na Litwie, Białorusi i Łotwie. 
Wskazywano na konieczność kształcenia w Polsce 
młodzieży polonijnej, zastanawiano się też, co zro-
bić, żeby chciała ona wracać na Wschód i tworzyć 
elity w krajach zamieszkania. Podsumowując deba-

tę, marszałek Stanisław Karczewski stwierdził, że po-
lityka polonijna musi się przystosować do zmian za-
chodzących zarówno wśród Polonii, jak i w naszym 
kraju. Za najważniejsze zadanie uznał prowadzenie 
stałego dialogu z Polonią i zadeklarował, że decyzje 
dotyczące polityki polonijnej będą konsultowane 
z Polakami za granicą. 

Zdaniem uczestników panelu „Emigracja zarob-
kowa; szansa czy zagrożenie?”, odbywającego się 
7 IX 2016 r., emigracja zarobkowa to zarazem szan-
sa i zagrożenie dla Polski. Jak przekonywał przewod-
niczący sejmowej Komisji Łączności z Polakami za 
Granicą poseł Michał Dworczyk, emigracja stanowi 
zagrożenie, ponieważ wyjeżdżają młodzi, aktywni lu-
dzie, a kraj traci na tym ekonomicznie i pogłębia się 

kryzys demograficzny, ale to też szansa, bo blisko 20 
mln Polaków za granicą to ogromny potencjał, któ-
ry można wykorzystać pod warunkiem stworzenia 
odpowiednich instrumentów. Jego zdaniem nie da 
się uniknąć wyludniania byłych Kresów wschodnich 
z rdzennej ludności polskiej, gdyż ona z kolei emigru-
je do Polski. Oznacza to, że Polska powinna stworzyć 
jej dobre warunki do życia, a na Wschodzie zadbać 
o zachowanie polskiego dziedzictwa kulturowego. 
Z tą diagnozą zgodził się Jerzy Wójcicki ze Związku 
Polaków na Ukrainie, który apelował o stworzenie 
systemu zachęt do powrotu absolwentów na Ukrainę. 

Uczestnicy panelu „Co jednoczy Polaków za gra-
nicą: Kościół, język, kultura?” zgodzili się, że bardzo 
ważnym ośrodkiem życia polonijnego jest Kościół, 
który, jednocząc wokół tych samych wartości, pro-
muje jednocześnie język polski, tradycję i kulturę. 
Ks. prof. Roman Dzwonkowski ze Stowarzyszenia 
Apostolstwa Katolickiego wskazał na zjawisko depo-
lonizacji byłych Kresów wschodnich. Polscy księża 
są tam obligowani do odprawiania mszy w językach 
narodowych, ponieważ ludzie przestają mówić po 
polsku. Kościół zamiast ośrodkiem życia polonijne-
go staje się ośrodkiem życia duchowego. 

Podczas kolejnego panelu zastanawiano się nad 
rolą Polonii i Polaków za granicą w kształtowaniu wi-
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zerunku Polski. W ocenie przewodniczącej komisji 
spraw emigracji senator Janiny Sagatowskiej swoją 
postawą i pracą Polonia wpływa na postrzeganie na-
szego kraju za granicą. Wiceminister Jan Dziedziczak 
podkreślił, że rządowi zależy na włączeniu się Polonii 
w kształtowanie i obronę wizerunku Polski za grani-
cą. Jego zdaniem Polacy mający obywatelstwo innych 
państw powinni się jednoczyć, a jako wyborcy wy-
wierać nacisk na polityków w krajach zamieszkania. 

Uczestnicy panelu: „Czy sukces Polonii jest suk-
cesem Polski?” – wybitni naukowcy polonijni, leka-
rze, biznesmeni – przekonywali, że swoją pozycję 
osiągnęli ciężką pracą, a Polska może i powinna ko-
rzystać z ich sukcesu. Jak wskazywano, jeśli ludzie 
sukcesu nie chcą wracać do kraju na stałe, to moż-
na organizować „półpowroty” i tworzyć np. dla na-
ukowców bliźniacze laboratoria w kraju. Naukowcy 
podkreślali, że mają wiele do zaoferowania ojczyste-

mu krajowi, mimo dobrego klimatu dla współpracy 
brakuje jednak pieniędzy na projekty naukowe i po-
jawiają się przeszkody natury prawnej. 

Podczas panelu „Aktywność polskich samorządów 
na arenie międzynarodowej. Współpraca transgra-
niczna”, prowadzonego przez marszałka wojewódz-
twa podkarpackiego Władysława Ortyla, dyskutowa-
no m.in. o roli samorządów regionów granicznych 
i transgranicznych w jednoczeniu Europy. W opinii 
panelistów we współpracy międzynarodowej Polonia 
jest naturalnym sprzymierzeńcem samorządowców. 
Zdaniem prezydenta Nowego Sącza Ryszarda No-
waka nowego impulsu potrzebuje współpraca miast 
partnerskich. Wiceminister rozwoju Adam Hamrysz-
czak zachęcał samorządowców do korzystania z fun-
duszy na programy transgraniczne; na ten cel w per-
spektywie 2012–20 jest 700 mln euro. Ostatni panel 
poświęcono roli i sytuacji mediów polonijnych.

Wydarzenia

Marszałek Stanisław Karczewski 28 II 2016 r. 
przebywał we Lwowie, gdzie spotkał się z przed-
stawicielami środowisk polskich na Ukrainie i wizy-
tował budowę Domu Polskiego. Rozmawiano o re-
alizowanej inwestycji, a także o sytuacji Polaków na 
Ukrainie. Marszałek interesował się postępem prac 
budowlanych. Zapewnił, że w 2017 r. na budowę 
Domu Polskiego zostaną przeznaczone odpowied-
nie środki. Wyraził nadzieję, że w budowę tej waż-

nej dla Polaków na Ukrainie placówki włączą się 
środowiska polonijne na całym świecie. Dom Polski 
ma być nowoczesną instytucją, służącą wspiera-
niu i rozwojowi środowiska polskiego we Lwowie, 
promocji polskiego języka i kultury, a także prowa-
dzeniu aktywnego dialogu europejskiego. 

11 III 2016 r. w Sejmie marszałek Stanisław 
Karczewski wziął udział w konferencji „Berlin – 
Warszawa. Wczoraj i dziś”, zorganizowanej przez 
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sejmową Komisję Łączności z Polakami za Granicą 
we współpracy ze Związkiem Polaków w Niem-
czech spod znaku „Rodła”. Jak podkreślił, Senat 
jest otwarty dla Polonii. Poinformował także o kon-
sultacjach prowadzonych ze środowiskami polo-
nijnymi i współpracującymi z nimi organizacjami 
pozarządowymi. Zapewnił, że przejmowanie przez 
Izbę kompetencji polonijnych od MSZ odbywa się 
w spokojny i przyjazny sposób, a Polonia nie będzie 
narażona na przerwy w finansowaniu projektów. 
Uczestnicy konferencji podkreślali, że niezbędna 
jest pełna realizacja postanowień traktatu polsko-
-niemieckiego w kwestii współpracy władz Nie-
miec z mniejszością polską. 

19–20 III 2016 r. wicemarszałek Maria Koc, 
w towarzystwie senatorów Grażyny Sztark i Ro-
berta Mamątowa, złożyła wizytę w Grodnie. 
Delegacja wzięła udział w seminarium poświęco-
nym polskiej oświacie na Białorusi, spotkała się 
z przedstawicielami środowisk polskich i zapo-
znała z sytuacją mniejszości polskiej. Podczas se-
minarium rozmawiano o wspieraniu przez Polskę 
społecznych inicjatyw edukacyjnych na Białorusi. 
Jak podkreślano, mają one duże znaczenie, gdyż 
polityka państwa białoruskiego zmierza do wypie-
rania z państwowego systemu edukacji nauki języ-
ka polskiego. Mówiono też o problemach lokalo-
wych polskich placówek oświatowych i potrzebie 
udzielania wsparcia metodycznego nauczycielom. 
Wskazywano na korzyści z wymiany młodzieży 
w ramach współpracy ze szkołami partnerskimi 
w Polsce. Senatorowie spotkali się z uczestnikami 
konkursu na najlepszą inscenizację wierszy pol-
skich poetów, zorganizowanego przez Związek 
Polaków na Białorusi. Wizyta w Grodnie była też 
okazją do rozmów z Polakami, m.in. w siedzibie 
Polskiej Macierzy Szkolnej i Związku Polaków na 
Białorusi. Spotkano się z ordynariuszem Diecezji 
Grodzieńskiej bp. Aleksandrem Kaszkiewiczem, 
który przedstawił sytuację Kościoła katolickiego na 
Białorusi. Dziękował za wsparcie udzielane przez 
Polskę, szczególnie za pracę polskich księży i sióstr 
zakonnych. Zapewnił, że ważnym zadaniem dusz-
pasterskim jest wspieranie potrzeb duchowych 
społeczności polskiej. 

5 IV 2016 r. marszałek Stanisław Karczewski 
wręczył nagrody laureatom konkursu dla dzien-
nikarzy polskich i polonijnych. tematem 13. edy-
cji konkursu był udział Polonii i Polaków za granicą 
w życiu gospodarczym w krajach ich zamieszka-
nia, ukazanie aktywności ekonomicznej, sukcesów 
i awansu zawodowego naszych rodaków za grani-
cą. Marszałek Senatu podziękował dziennikarzom 
za zainteresowanie konkursem, a przede wszystkim 
życiem naszych rodaków mieszkających za granicą. 
Zdaniem marszałka konkursowe prace pokazują, że 
nasi rodacy odnoszą sukcesy za granicą, mają nie-
zwykłe pomysły na życie i realizują swoje pasje. Za-
powiedział, że konkurs będzie kontynuowany.

Przewodniczący konkursowego jury wicemarsza-
łek Grzegorz Czelej poinformował, że w obecnej 
edycji wpłynęło 49 prac, m.in. z Austrii, Niemiec, 
Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Polski. 
Były wśród nich artykuły prasowe, audycje radiowe 
i telewizyjne, reportaże, wywiady i teksty z portali 
internetowych. Jak podkreślił, aktywność bizneso-
wa Polaków za granicą robi duże wrażenie. Z prac 
wyłania się obraz ludzi przedsiębiorczych, bez kom-
pleksów, odważnych i twórczych. Jury postanowiło 
przyznać 4 równorzędne wyróżnienia, III i II nagro-
dę oraz 2 równorzędne I nagrody. I nagrodę otrzy-
mały: Agnieszka Czyżewska-Jacquemet za reportaż 
radiowy „Zmienić dzień”, opowiadający o chłopaku 
z Kraśnika, który odniósł sukces ekonomiczny w Sta-
nach Zjednoczonych, i Magdalena Grzymkowska 
z londyńskiej gazety „tydzień Polski” za artykuł „Ry-
suję historię”, poświęcony młodej Polce, założyciel-
ce i dyrektor wizualnej studia kreatywnego „Natalka 
Design”. II nagrodą uhonorowano Rafała Skórskiego 
z „Forbesa” za reportaż „Pierwszy milion” o mło-
dych przedsiębiorcach – Polakach, którzy zakładają 
własne firmy i odnoszą sukcesy w Niemczech i Wiel-
kiej Brytanii. III nagrodę otrzymała Sława Ratajczak 
z hamburskiego portalu internetowego „Rynek ma-
gazyn polonijny” za artykuł „Na zachodzie duże 
zmiany”, opowiadający o udziale Polaków w życiu 
gospodarczym Niemiec. 4 wyróżnienia przyznano: 
Henrykowi Mażulowi z „Magazynu Wileńskiego” 
za artykuł „Niewiadomskich czyny wiadome”, An-
drzejowi Godlewskiemu z tVP Oddział w Białym-
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stoku za reportaż telewizyjny „śladami Podlasian”, 
Natalii Jadach, publikującej w czasopiśmie „Poloni-
ka”, za artykuł „Sprzedajemy sposób na życie” i Ce-
zaremu Galkowi z Polskiego Radia „Zachód” za re-
portaż „Frau Kowalski, Her Nowak”. 

9 IV 2016 r. we Lwowie marszałek Stanisław 
Karczewski wziął udział w obchodach 360. rocz-
nicy Ślubów Lwowskich króla Jana Kazimierza. 
Po zakończeniu uroczystej mszy św. w Archikate-
drze Lwowskiej marszałek odczytał uchwałę Se-
natu w 360. rocznicę ślubów Lwowskich, podjętą 
7 IV 2016 r. Oddano w niej hołd przodkom, którzy 
w obliczu dramatu wojny i najazdu obcych wojsk 
„znaleźli ratunek i nadzieję, oddając się pod opiekę 
Matki Bożej, w krzyżu Chrystusa odnajdując odwa-
gę i wzór w poświęceniu dla Ojczyzny”. 8 IV 2016 r. 

marszałek Stanisław Karczewski i minister Adam 
Kwiatkowski z Kancelarii Prezydenta RP spotkali 
się z Jadwigą Zappe, która wraz ze zmarłą niedaw-
no siostrą Ireną stworzyła po II wojnie światowej 
we Lwowie dom pomocy dla polskich dzieci i mło-
dzieży. W imieniu prezydenta minister odznaczył ją 
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 
tego samego dnia w Konsulacie Generalnym RP 
odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń przy-
znanych przez prezydenta RP, Kart Polaka i decyzji 
o nadaniu polskiego obywatelstwa. 

30 IV–2 V 2016 r. wicemarszałek Maria Koc i se-
nator Waldemar Kraska składali wizytę na Litwie, 
gdzie wzięli udział w obchodach Dnia Polonii i Po-
laków za Granicą na Litwie i 225. rocznicy uchwa-

lenia Konstytucji 3 maja, a także w uroczystościach 
z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski, organizowa-
nych przez Związek Polaków na Litwie. Uroczysto-
ści zbiegły się z 25. rocznicą wznowienia stosunków 
dyplomatycznych między Republiką Litewską i Pol-
ską, na obchody której delegację Senatu zaprosiła 
przewodnicząca Sejmu Republiki Litewskiej Loreta 
Graužinienè. „Polska mniejszość narodowa jest bar-
dzo silna na Litwie i chciałabym życzyć, aby spełni-
ły się wszystkie plany i zamierzenia w działalności 
społecznej i politycznej. (…) Jesteśmy z Państwem 
zawsze. Całym sercem i duszą jesteśmy z naszymi 
rodakami poza granicami macierzy” – podkreśli-
ła wicemarszałek Maria Koc, składając życzenia 
z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą rodakom 
na Litwie. 1 V 2016 r. w Alei Pamięci Narodowej 
w Zułowie, miejscu urodzenia Józefa Piłsudskiego, 
wicemarszałek Maria Koc zasadziła dęby, upamięt-
niające 1050. rocznicę chrztu Polski i rotmistrza Wi-
tolda Pileckiego. 2 V 2016 r. delegacja Senatu spo-
tkała się z przewodniczącą i wiceprzewodniczącym 
litewskiego Sejmasu – Loretą Graužinienè i Gedimi-
nasem Kirkilasem. Omawiano problemy Polaków na 
Litwie, dotyczące polskiej oświaty, pisowni polskich 
nazwisk, a także kwestii związanych ze zwrotem 
ziemi na Wileńszczyźnie. Wicemarszałek podkreśli-
ła znaczenie współpracy z Litwą dla Polski. Jej po-
głębienie nie będzie jednak możliwe, jeśli Litwa nie 
rozwiąże problemów polskiej mniejszości narodo-
wej – pogarszającej się sytuacji polskich szkół, braku 
ustawy o mniejszościach czy zwrotu znacjonalizo-
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wanej ziemi. W tych kwestiach Litwa nie przestrze-
ga zapisów traktatu o polsko-litewskiej współpracy. 
Zdaniem wicemarszałek przełom w relacjach mię-
dzy naszymi państwami może nastąpić, jeśli będą 
w pełni respektowane prawa polskiej mniejszości. 
Przewodnicząca Loreta Graužinienè zadeklarowała, 
że nadal będzie poszukiwała kompromisowego roz-
wiązania tych problemów. 

17 V 2016 r. blisko 70 młodych szachistów zagra-
ło w finale 5. edycji turnieju „Szachiści grają dla 
Polonii”, wieńczącym cykl turniejów mikołajkowych 
i świątecznych w grudniu 2015 r. Imprezę, pod hono-
rowym patronatem marszałka Senatu, zorganizował 
Polski Związek Szachowy. środki zebrane podczas 
akcji przekazano na organizację letniego obozu sza-

chowego w Klewkach k. Olsztyna dla 32 dzieci z ob-
wodu solecznickiego na Litwie. Otwierając rozgryw-
ki, marszałek Stanisław Karczewski podziękował 
dzieciom za przybycie do Senatu i wzięcie udziału 
w turnieju, zorganizowanym w tak szlachetnym celu. 

21–22 V 2016 r. wicemarszałek Maria Koc i wice-
przewodnicząca komisji spraw emigracji senator 
Grażyna Sztark złożyły wizytę w Brześciu i Bara-
nowiczach na Białorusi. Odwiedziły Dom Polski 
i Polską Szkołę Społeczną im. tadeusza Reytana 
w Baranowiczach, gdzie wicemarszałek Senatu wrę-
czyła świadectwa dojrzałości absolwentom szkoły 
z 2016 r. Pogratulowała maturzystom, a nauczycie-
lom podziękowała za kultywowanie polskości za 
naszą wschodnią granicą. Podczas uroczystości roz-

mawiano o sytuacji polskich szkół na Białorusi, a tak-
że o potrzebie nauki języka polskiego przez dzieci 
i młodzież. Delegatki Senaty wzięły także udział 
w obchodach 25-lecia Polskiego Folklorystycznego 
Zespołu Pieśni i tańca „Karolinka” z Brześcia. 

21–22 V 2016 r. delegacja Senatu, pod przewod-
nictwem wicemarszałka Bogdana Borusewicza, 
wzięła udział w otwarciu Domu Polskiego w Ba-
rze na Ukrainie. Uroczystego otwarcia Domu Pol-
skiego dokonali wspólnie wicemarszałek Senatu 
i zastępczyni przewodniczącego Rady Najwyższej 
Ukrainy Oksana Syroid. W placówce ma powstać 
polskie centrum kulturalne, w którym będzie można 
się uczyć języka polskiego, prowadzić działalność 
artystyczną, kultywować polską tradycję, populary-

zować kulturę i historię. W Kamieńcu Podolskim de-
legacja spotkała się z przedstawicielami organizacji 
polskich i nauczycielami języka polskiego. Wicemar-
szałek Bogdan Borusewicz poinformował o zmianie 
sposobu finansowania opieki nad Polonią, dokona-
nej w 2016 r. Rozmawiano także o znowelizowanej 
niedawno ustawie o Karcie Polaka. 

1 VI 2016 r. marszałek Stanisław Karczewski 
przekazał prezydentowi Kielc Wojciechowi Lu-
bawskiemu ryngraf z orłem senackim w uznaniu 
zasług kieleckiego samorządu dla Polonii i Pola-
ków za granicą. W spotkaniu w kieleckim ratuszu 
wzięli udział senator Krzysztof Słoń i nauczycielki 
z Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej w Winni-
cy na Ukrainie. Współpraca Kielc z tym miastem 
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trwa od przeszło 50 lat. Żywemu kontaktowi z ję-
zykiem ojczystym i codziennym życiem współcze-
snej Polski służą m.in. kolejne edycje Letniej Szkoły 
Kultury, Historii i Języka Polskiego czy staże, jakie 
w Kielcach odbywają nauczyciele ze szkoły w Win-
nicy. Kielce organizują także pobyty dla seniorów 
z Podola i Polonii z Brazylii, wakacyjny wypoczynek 
polskich dzieci i młodzieży z Białorusi czy świato-
we Letnie Igrzyska Polonijne, które w 2013 r. odby-
ły się w Kielcach.

1 VI 2016 r. marszałek Stanisław Karczewski 
spotkał się z uczestnikami IX Kongresu Polonii 
Medycznej i II Światowego Zjazdu Lekarzy Pol-
skich, obradującego w Warszawie. Prezes Fede-
racji Polonijnych Organizacji Medycznych prof. 

Marek Rudnicki wręczył marszałkowi specjalną 
statuetkę jako wyróżnienie za wsparcie udzielane 
lekarzom polskiego pochodzenia mieszkającym za 
granicą. Marszałek Senatu zapewnił, że prioryte-
tem jego działalności jest utrzymanie więzi Polonii 
z krajem ojczystym. Zwrócił uwagę na potrzebę 
rozwijania współpracy zawodowej i promowania 
nauki języka polskiego. Rozmawiano także o ko-
nieczności integracji środowiska lekarzy polskiego 
pochodzenia, wymiany doświadczeń i wiedzy, co 
może skutkować podniesieniem poziomu i jakości 
leczenia. 

16 VI 2016 r. senator Jan Żaryn wziął udział 
w inauguracji VI Światowego Zjazdu Nauczy-
cieli Polonijnych „Wschód, Zachód – łączy nas 

Polska” w Ostródzie. Uczestniczyło w nim blisko 
120 osób z 30 krajów, które prowadzą punkty na-
uczania języka polskiego i polonijne szkoły. Jak 
zapewniano podczas zjazdu, rząd troszczy się 
o Polonię i podejmuje szereg działań, by roda-
kom za granicą ułatwić podtrzymywanie polsko-
ści. W liście skierowanym do uczestników zjazdu 
marszałek Stanisław Karczewski poinformował, że 
podczas przeprowadzonych przez niego konsulta-
cji dotyczących opieki nad Polonią jako najważ-
niejszą wskazano oświatę polonijną. Postulowano 
zwiększenie materialnego wsparcia wszystkich 
form szkolnictwa polonijnego i polskiego, ujed-
nolicenie programów nauczania, doskonalenie 
zawodowe nauczycieli, pomoc logopedyczną dla 
dzieci, wspieranie zajęć pozalekcyjnych. Mar-
szałek podkreślił, że zjazd stanowi dobrą okazję 
do zdiagnozowania kondycji polskiego szkolnic-
twa za granicą, do nawiązania kontaktów i pod-
trzymywania więzi między polskimi i polonijnymi 
nauczycielami, oświatowymi autorytetami i przed-
stawicielami instytucji wspierających oświatę. 

16 VI 2016 r. w Domu Polonii w Warszawie wice-
przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączno-
ści z Polakami za Granicą senator Artur Warzocha 
spotkał z uczniami polskich szkół podstawowych 
z rejonu wileńskiego i ich opiekunką Olgą Wołko-
wicką, przebywającymi w Polsce na wakacjach na 
zaproszenie proboszcza parafii N.M.P. Częstochow-
skiej w Częstochowie ks. Ryszarda Umańskiego. 
W spotkaniu wziął udział także płk Leszek Mrocz-
kowski, 1 z żołnierzy wyklętych. Rozmawiano o hi-
storii Polski, trudnych czasach powojennych i życiu 
w ukryciu żołnierzy niezłomnych. Senator Artur Wa-
rzocha omówił prace komisji spraw emigracji doty-
czące opieki nad Polonią. 

21 VI 2016 r. w Muzeum Emigracji w Gdyni po 
raz 5. wręczono nagrody im. Macieja Płażyń-
skiego, przyznawane dziennikarzom i mediom 
służącym Polonii. Jury nagrodziło dziennikarzy 
z Białorusi, Litwy, Niemiec i Polski. W kategorii: 
„dziennikarz medium polonijnego” nagrodę otrzy-
mała Iness todryk-Pisalnik za cykl publikacji „Dzia-
dek w polskim mundurze” w „Głosie znad Niemna 
na uchodźstwie”. Wyróżnienie w tej kategorii 
przyznano Jolancie Reisch-Klose z portalu MyPo-
lacy.de za publikacje na temat różnych aspektów 
życia Polaków w Niemczech. W kategorii: „dzien-
nikarz krajowy publikujący na tematy polonijne” 
uhonorowano Edytę Poźniak z Polskiego Radia za 
audycje poświęcone historii Polonii i jej współcze-
snym problemom. W kategorii: „redakcja medium 
polonijnego” za wysoki poziom merytoryczny 
i profesjonalizm redakcyjny nagrodę otrzymała 
wilnoteka.lt – portal prezentujący aktualne wy-
darzenia dotyczące Polaków na Litwie. W 2016 r. 
nie przyznano nagrody w kategorii: „dziennikarz 
zagraniczny publikujący na temat Polski, Polaków 
i Polonii”. 
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3 VII 2016 r. w Pułtusku marszałek Stanisław 
Karczewski wziął udział w obchodach 80. roczni-
cy pierwszych masowych deportacji Polaków do 
Kazachstanu. W uroczystości uczestniczyli także 
przewodnicząca i członek Komisji Spraw Emigracji 
i Łączności z Polakami za Granicą – senatorowie 
Janina Sagatowska i Kazimierz Wiatr. W Domu Po-
lonii Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” odbyło się 
spotkanie z repatriantami, zorganizowane w ramach 
projektu „Administracja dla repatriantów – wspólnie 
stworzymy lepsze prawo”. „Ustawa o repatriacji to 
nasze zobowiązanie i dług wobec naszych rodaków. 
Zaległy dług”– podkreślił marszałek, przemawiając 
do zebranych. 

15 VII 2016 r. delegacja Senatu z marszałkiem 
Stanisławem Karczewskim na czele przeby-
wała w Londynie, gdzie spotkała się z Polonią 
i Polakami mieszkającymi w Wielkiej Brytanii. 
W skład delegacji wchodzili wiceprzewodniczący 
i członkowie Komisji Spraw Emigracji i Polaków za 
Granicą oraz przewodniczący Komisji Nauki, Edu-
kacji i Sportu senator Kazimierz Wiatr. Delegacji 
towarzyszyli wiceminister spraw zagranicznych 
Jan Dziedziczak, szef gabinetu prezydenta Adam 
Kwiatkowski i przewodniczący sejmowej Komisji 
ds. Łączności z Polakami za Granicą poseł Michał 
Dworczyk. Spotkano się m.in. z liderami brytyjskiej 
Polonii, przedstawicielami Polskiej Macierzy Szkol-
nej i mediów polonijnych. Odwiedzono Instytut 
Józefa Piłsudskiego, Ognisko Polskie, Instytut Pol-

ski i Muzeum im. gen. W. Sikorskiego. Marszałek 
Stanisław Karczewski zapewniał przedstawicieli 
brytyjskiej Polonii, że Polacy zawsze i wszędzie 
mogą liczyć na wsparcie polskich władz i Senatu. 
Jak podkreślił, przyjechał do Londynu, aby rozma-
wiać z Polonią o jej problemach i oczekiwaniach 
po referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii 
z UE, a także by podziękować emigracyjnym insty-
tucjom polonijnym za stanie na straży pamięci hi-
storycznej, wspomaganie Polaków w Wielkiej Bry-
tanii, za dbałość o łączność z ojczyzną, utrwalanie 
polskości, polskiej kultury i języka, a także za ich 
wkład w promocję Polski. Do młodych marszałek 
Senatu apelował o włączanie się w życie polonijne 
i budowę polskiej wspólnoty na obczyźnie. Delega-
cja spotkała się także z kierownictwem Polskiego 

Ośrodka Społeczno-Kulturalnego (POSK). Rozma-
wiano m.in. o antypolskich incydentach w Londy-
nie. Marszałek podziękował władzom brytyjskim 
za potępienie tych aktów i za wyrazy wsparcia dla 
polskiej społeczności w Wielkiej Brytanii. Zapew-
nił, że Senat będzie zabiegał o to, by Polacy dobrze 
i bezpiecznie czuli się na całym świecie i by pie-
lęgnowali więzi z macierzą. Szefowa POSK Joan-
na Młudzińska, wyrażając niepokój o przyszłość 
POSK, zwróciła się do Senatu o pomoc w utrzy-
maniu ośrodka. Marszałek Stanisław Karczewski 
zapewnił, że Izba nie zapomni o brytyjskiej Polonii. 
Wobec ogromnych potrzeb Polonii zarówno na Za-
chodzie, jak i Wschodzie będzie zabiegał o zwięk-
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szenie środków na opiekę. Zapraszając do powrotu 
do Polski, poinformował, że resort pracy przygoto-
wuje program adresowany do powracających. 

18 VII 2016 r. marszałek Stanisław Karczewski 
spotkał się z przewodniczącym Konferencji Bisku-
pów Katolickich Kazachstanu, metropolitą Archi-
diecezji Świętej Marii w Astanie abp. Tomaszem 
Petą. Podczas spotkania, w którym wzięła udział 
także przewodnicząca komisji spraw emigracji se-
nator Janina Sagatowska, rozmawiano o repatriacji 

Polaków z Kazachstanu i zapowiadanej wizycie pre-
zydenta Kazachstanu w Polsce. Marszałek Senatu 
podkreślił, że spotkania z Polonią podczas wizyty 
delegacji Senatu w Kazachstanie przekonały go, iż 
należy jak najprędzej stworzyć rozwiązania prawne 
pozwalające na repatriację z tego kraju. Zdaniem 
abp. tomasza Pety do Polski będzie chciało wrócić 
ok. 30 tys. osób. 

18–20 VII 2016 r. w Warszawie odbył się 
I Światowy Kongres Młodzieży Polonijnej. Wzięło 
w nim udział ok. 350 liderów duszpasterstwa mło-
dzieży polonijnej z 20 państw. Kongres był okazją 
do nawiązania współpracy i wymiany doświad-
czeń, a także poznania polskiej historii, kultury 
i tradycji. Otwierając kongres, marszałek Stanisław 
Karczewski zapewnił, że Senat z radością patro-
nuje spotkaniom młodzieży polonijnej. Zachęcał 
do angażowania się w życie polonijne i głębokiego 
przeżywania światowych Dni Młodzieży. „Jesteście 
ambasadorami Polski na całym świecie” – podkre-

ślił marszałek. Wyraził zadowolenie, że młodzi lu-
dzie o polskich korzeniach budują na świecie pol-
ską wspólnotę, opierając się na Kościele i wierze. 
Uczestnicy kongresu po jego zakończeniu ze swy-
mi duszpasterzami udali się na światowe Dni Mło-
dzieży do Krakowa.

26–27 VII 2016 r. marszałek Stanisław Karczew-
ski w Jasionce k. Rzeszowa uczestniczył w I Fo-
rum Kongresu Polonii Amerykańskiej, którego 
celem było stworzenie płaszczyzny debaty między 
Polonią, instytucjami polonijnymi i przedstawicie-
lami parlamentu, samorządu, gospodarki i biznesu 
w Polsce. Forum zorganizowały wspólnie samorząd 
województwa podkarpackiego i Stowarzyszenie 
„Wspólnota Polska” pod honorowym patronatem 
marszałka Senatu i przy finansowym wsparciu Kan-
celarii Senatu. 

Podczas inauguracji marszałek wyraził zado-
wolenie, że po raz pierwszy od historycznego 
I Zjazdu Kongresu Polonii Amerykańskiej w Buf-
falo w 1944 r. największa na świecie i najważniej-
sza organizacja polonijna w USA, reprezentują-
ca ponad 10-milionową społeczność o polskim 
rodowodzie, obraduje w Polsce. Zadeklarował 
chęć współpracy i częstych spotkań, wspieranie 
inicjatyw Polonii, służących polskiej kulturze, 
historii i tradycji, a także polonijnych mediów, 
uroczystości patriotycznych czy nauki języka 
polskiego. „Jesteśmy otwarci na dialog i będzie-
my ciągle rozmawiać” – stwierdził. W programie 
forum znalazł m.in. panel poświęcony polityce 
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polonijnej, w ramach którego dyskutowano na 
temat rozwoju kontaktów Polonii z macierzą po-
przez współpracę z instytucjami i organizacjami 
państwowymi, samorządowymi i gospodarczy-
mi. Podczas panelu „Nowe – stare zasady opieki 
nad Polonią i Polakami za granicą” rozmawiano 
o finansowaniu zadań związanych ze współpracą 
z Polonią i Polakami za granicą, a marszałek Sta-
nisław Karczewski poinformował o pracach nad 
przygotowaniem nowych zasad finansowania Po-
lonii przez Senat. Kolejny panel poświęcono roz-
wojowi kapitału w Polsce i za granicą. Podczas in-
nego zastanawiano się, „Jak sprawić, by Polacy byli 
liderami rewolucji cyfrowej?”. W imprezie wzięło 
udział ok. 120 osób, przedstawicieli Kongresu Po-
lonii Amerykańskiej, Pangea Network i innych or-
ganizacji polonijnych z Ameryki Północnej, a także 
polonijni przedsiębiorcy z USA, Kanady, Norwegii, 
Francji, Szwajcarii i Litwy. W forum uczestniczyli 
senatorowie z Komisji Spraw Emigracji i Łączności 
z Polakami za Granicą, a także przedstawiciele 
rządu, przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Po-
lonii i Polaków za Granicą biskup Wiesław Lecho-
wicz i prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” 
Longin Komołowski. 27 VII 2016 r. marszałek Sta-
nisław Karczewski spotkał się z Polonią na specjal-
nym koncercie w Filharmonii Podkarpackiej. „Na 
naszych oczach dzieje się historia. Wasi przodko-
wie z tego regionu wyjeżdżali po to, by państwo tu 
powrócili po latach” – powiedział. 

5 VIII 2016 r. marszałek Stanisław Karczew-
ski odwiedził dzieci i młodzież z Białorusi 
i Ukrainy, wypoczywające na polonijnej kolonii 
w Kaczynie w województwie świętokrzyskim. 
Program kolonii, zorganizowanej przez Caritas 
Diecezji Kieleckiej, miał na celu naukę języka 
polskiego, przybliżenie kultury i historii Polski, 
a także zachęcenie do działalności społecznej 
poprzez pokazanie sylwetek nieżyjących pol-
skich społeczników. „to bardzo ważne, aby czas 
spędzony w naszym kraju był dla was owocny 
i pożyteczny. Aby w atmosferze przyjaźni i wza-
jemnej życzliwości dzieci poznawały język, kultu-
rę i historię Polski” – powiedział marszałek Stani-
sław Karczewski. 

10 VIII 2016 r. wiceprzewodnicząca i członkini 
Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami 
za Granicą – senator Grażyna Sztark i Barbara 
Borys-Damięcka spotkały się z przedstawicielami 
organizacji polskich z Syberii, którzy przebywali 
w Polsce na obozie szkoleniowo-wypoczynkowym, 
zorganizowanym przez Regionalne Stowarzyszenie 
Wschód – Zachód w Płocku. Podczas spotkania 
rozmawiano o kwestiach repatriacyjnych i praktycz-
nych problemach wynikających ze stosowania Kar-
ty Polaka. Polacy z Syberii zwracali uwagę, że ich 
możliwości studiowania w Polsce są ograniczone 
z powodu zbyt słabej znajomości języka polskiego. 
Niestety, na Syberii brakuje polskich nauczycieli. 
Dlatego zwracali się o pomoc, m.in skierowanie tam 
nauczycieli, organizowanie kursów języka polskiego 
czy szkoleniowo-turystycznych pobytów w Polsce. 
Senator Barbara Borys-Damięcka zapewniła, że pań-
stwo polskie chce nadrobić w stosunku do Polonii 
wiele lat opóźnień, dlatego wprowadza istotne zmia-
ny legislacyjne, m.in. nowelizację ustawy o Karcie 
Polaka, mającą ułatwić osiedlanie się w Polsce. 

16 VIII 2016 r. marszałek Stanisław Karczewski 
odwiedził dzieci przebywające na kolonii integra-
cyjno-edukacyjnej „Lato z Polską” w Pułtusku, 
zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Wspólnota 
Polska”. W ostatnim z 5 turnusów wzięły udział dzie-
ci z Hiszpanii, Brazylii, Uzbekistanu, Gruzji, Azer-
bejdżanu, turkmenistanu i Kazachstanu. „Wszyscy 
jesteśmy jedną wielką polską wspólnotą” – zwrócił 
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się marszałek Senatu do uczestników kolonii. Pod-
kreślił także znaczenie pobytów polonijnych dzieci 
w ojczyźnie i to, jak duży mają wpływ w lokalnych 
środowiskach na poznawanie i umacnianie znajomo-
ści polskiego języka, kultury i tradycji.

26 VIII 2016 r. marszałek Stanisław Karczewski 
spotkał się z Amiriyą i Aslamem Kikinadze, turec-
kim małżeństwem z Kazachstanu, od ponad 20 lat 
bezinteresownie opiekującym się polskim cmen-
tarzem wojennym w Merke. W podziękowaniu za 
opiekę marszałek Senatu zaprosił ich do Polski. tu-
reckie małżeństwo, nie wiedząc, czyje to mogiły, 
opiekowało się polskimi grobami, zanim w Merke 
powstał polski cmentarz wojenny. Jak mówili pań-
stwo Kikinadze, groby znajdowały się na należącej 
do nich działce. Małżonkowie są potomkami zesłań-

ców z Gruzji i wspólnie z Polakami i ludźmi innych 
narodowości dzielili tragiczny los. Cmentarz w Mer-
ke został wyremontowany na zlecenie Rady Ochro-
ny Pamięci Walk i Męczeństwa w 2013 r. Pochowa-
no tam 19 osób – żołnierzy i cywilów, byłych jeńców 
i więźniów sowieckich łagrów, zmarłych na skutek 
wycieńczenia, głodu i chorób. 

30 VIII 2016 r. marszałek Stanisław Karczewski 
wziął udział w inauguracji 8. edycji Szkoły Lide-
rów Polonijnych. W swoim wystąpieniu podkreślił, 
że środowiska polonijne potrzebują osób z pasją, 
które będą ambasadorami Polski za granicą. Przypo-
minając, że sprawy polonijne stanowią ważną część 
działalności Senatu, powiedział: „Przed nami jest 

wiele zadań, również legislacyjnych. Chcemy przy-
gotować taką swoistą konstytucję, które instytucje 
i w jakim zakresie mają się zajmować Polonią. Jako 
marszałek Senatu chciałbym bardzo, aby to moja 
Izba była liderem, ale nie chcemy monopolu”. W opi-
nii marszałka w działaniach na rzecz Polonii powinny 
być i są aktywne poszczególne ministerstwa, a tak-
że Kancelaria Prezydenta, w której powstało Biuro 
ds. Kontaktu z Polakami za Granicą. Zaznaczył, że 
on sam bardzo ściśle współpracuje z prezydenckim 
ministrem Adamem Kwiatkowskim i wiceministrem 
spraw zagranicznych Janem Dziedziczakiem. Mar-
szałek zapowiedział, że w 2018 r., w 100. roczni-
cę odzyskania przez Polskę niepodległości, Senat 
zorganizuje wielki zjazd Polonii. Prezes Fundacji 
Szkoła Liderów Przemysław Radwan-Rohrenschef 
podkreślił, że celem programu jest wzmacnianie 
organizacji polonijnych, a także to, aby środowiska 
polonijne stawały się coraz silniejszą reprezentacją 
Polski za granicą. Szkoła Liderów Polonijnych to 
1 z programów Fundacji Szkoła Liderów, skierowany 
do młodych działaczy polonijnych z całego świata, 
współfinansowany ze środków Kancelarii Senatu, 
przeznaczonych na zadania w ramach współpracy 
z Polonią i Polakami za granicą w 2016 r.

16 IX 2016 r. przewodnicząca Komisji Spraw 
Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą se-
nator Janina Sagatowska spotkała się w Senacie 
z nauczycielami z Ukrainy i Białorusi. Przypomnia-
ła, że sformułowano priorytety działalności Senatu 
na rzecz Polonii. Mimo że wszystkie kierunki dzia-
łań polonijnych są niezwykle ważne, na ich całość 
przeznaczona jest, niestety, ograniczona kwota. 
Zadanie Senatu polega na wybraniu spośród wszyst-
kich potrzeb tych najważniejszych i dobrym spo-
żytkowaniu posiadanych środków. Chodzi przede 
wszystkim o zachowanie polskości, co gwarantuje 
głównie finansowanie działań oświatowych. Sena-
tor Janina Sagatowska podziękowała nauczycie-
lom za ich heroiczną pracę i trwanie przy polskości 
i wierze, apelowała też o dalszą pracę. W imieniu 
nauczycieli z Białorusi za te słowa podziękowała 
Andżelika Borys. Wyraziła także zadowolenie z po-
wrotu do Senatu środków na opiekę nad Polakami 
za granicą. Sytuację polskich nauczycieli na Ukrainie 
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przedstawiła Wiktoria Laskowska-Szczur, prezes Ży-
tomierskiego Obwodowego Związku Polaków na 
Ukrainie. Nauczyciele z Białorusi i Ukrainy w ramach 
wizyty studyjnej w Polsce odbywali indywidualny 
staż w 37 warszawskich gimnazjach i liceach, mieli 
też okazję zapoznać się z programami i instytucjami 
wspierającymi oświatę polską za granicą.

16–19 IX 2016 r., na zaproszenie Związku Le-
karzy Polskich w Chicago, marszałek Stanisław 
Karczewski przebywał w Stanach Zjednoczo-
nych, gdzie wziął udział w obchodach 70. rocz-
nicy powstania tej 1 z najstarszych organizacji 
polonijnych tam działających. Podczas jubile-
uszowej gali w University Club of Chicago mar-
szałek Senatu podkreślił, że chciałby, aby polscy 
lekarze, którzy odnoszą sukcesy w USA, dzielili 
się nimi w Polsce. Podziękował także członkom 
Związku Lekarzy Polskich w Chicago za ich do-
tychczasową działalność charytatywną, szczegól-
nie w latach 80. XX w. Podczas wizyty w Chicago 
marszałek Senatu spotkał się z kongresmenem z Il-
linois, członkiem Izby Reprezentantów Robertem 
Doldem. Zapoznał się m.in. z informacją na temat 
działań podejmowanych przez kongresmena na 
rzecz zniesienia wymogu wizowego dla Polaków 
udających się do USA. Marszałek Senatu wziął 
także udział w obchodach 77. rocznicy agresji so-
wieckiej na Polskę, organizowanych przez Komitet 
Opieki nad Pomnikiem Katyńskim przy Związku 
Klubów Polskich. Spotkał się też z kongresme-
nem z Illinois Danielem Lipinskim, który zapew-
nił, że Polacy mogą liczyć na Stany Zjednoczone 
w sprawą gwarancji bezpieczeństwa. Marszałek 
poruszył sprawę zniesienia obowiązku wizowego 
dla Polaków. Jak wskazał, minęły już czasy, kiedy 
to aspekty zarobkowe decydowały o wyjazdach 
Polaków do USA. Daniel Lipinski przyznał, że 
utrzymywanie obowiązku wizowego dla polskich 
obywateli jest krępujące. Poinformował o swoich 
działaniach podejmowanych na forum Izby Repre-
zentantów i wśród senatorów amerykańskich w tej 
kwestii. Marszałek Stanisław Karczewski wskazał 
również na podnoszony przez wielu Polaków za-
mieszkałych w Stanach Zjednoczonych problem, 
jaki stanowią niekorzystne rozliczenia świadczeń 

społecznych po przesiedleniu się do Polski. Wska-
zał, że władze Polski i USA powinny wypracować 
odpowiednie rozwiązanie prawne w tej sprawie.

22 IX 2016 r. marszałek Stanisław Karczewski 
spotkał się z dyrektorami i nauczycielami szkół 
z polskim językiem nauczania na Ukrainie. W spo-
tkaniu udział wzięli także przewodnicząca Komisji 
Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą 
i jej zastępca – senatorowie Janina Sagatowska i Ar-
tur Warzocha. Nauczyciele mówili o problemach, 
które mają dzienne szkoły realizujące program pol-
skiego nauczania na Ukrainie. Szczególną uwagę 
zwracali na trudności materialne, a także na zagro-
żenia, jakie stwarza przeprowadzana na Ukrainie 
reforma systemu edukacji, która może doprowadzić 

do zamknięcia polskich szkół. Największe obawy 
nauczycieli budzi jednak masowa migracja młodych 
Polaków do dużych miast ukraińskich, a także na za-
chód Europy. Powoduje to brak następców, którzy 
podjęliby edukacyjny trud. Goście podkreślali jed-
nak, że w niektórych regionach Ukrainy więzi z Pol-
ską są nadal bardzo silne. Marszałek Stanisław Kar-
czewski powiedział, że „jesteśmy po to, aby słuchać 
i słyszeć głos Polonii. Wasze problemy są nam bliskie 
i deklarujemy pomoc Senatu”. Przyjął zaproszenie 
do złożenia wizyty w polskich szkołach na Ukra-
inie i zadeklarował podjęcie intensywnych działań 
na rzecz pomocy dla Polonii na Wschodzie. 

29 IX 2016 r., podczas inauguracji roku akade-
mickiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, wicemarszałek Maria Koc wręczyła 
nagrody „Archiwum Emigracji”, przyznawane 
za najlepsze prace magisterskie i doktorskie na te-
mat emigracji polskiej w XX w. Wszyscy nagrodze-
ni i wyróżnieni w 15. edycji konkursu to absolwen-
ci Uniwersytetu Jagiellońskiego. W kategorii prac 
magisterskich zwyciężył Grzegorz Fijas za pracę 
„Czesław Miłosz – Oficyna Poetów i Malarzy. Kore-
spondencja 1963–73”. Wyróżnienie otrzymał Błażej 
Wiliński za pracę „Opracowania dawnej muzyki pol-
skiej w twórczości Andrzeja Panufnika”. W kategorii 
prac doktorskich nagrodzono pracę dr Joanny Kul-
pińskiej „Wzory zamorskich migracji wiejskich. Cią-
głość i zmiana zachowań migracyjnych na przestrze-
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ni stulecia (pocz. XX w.–pocz. XXI w.) na przykładzie 
podkarpackiej Babicy”, wyróżniono zaś pracę dr 
Anny Latochy „Pasażerowie pociągu zadżumionych. 
Pamięć Marca’68 w świadectwach żydowskich emi-
grantów”. 

1 X 2016 r. marszałek Stanisław Karczewski 
wziął udział w uroczystościach pogrzebowych 
nestora Polonii amerykańskiej Władysława Za-
chariasiewicza. Podczas mszy żałobnej, odpra-
wionej w Silver Spring, w rzymskokatolickiej parafii 
Matki Boskiej Królowej Polski i św. Maksymiliana 
Kolbego, przekazał rodzinie zmarłego przyznany mu 
pośmiertnie Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski. 
Prezydent Andrzej Duda odznaczył Władysława 
Zachariasiewicza za wybitne zasługi w działalności 
publicznej i społecznej na rzecz Polonii w Stanach 
Zjednoczonych, za krzewienie polskości oraz propa-
gowanie idei niepodległości i suwerenności państwa 
polskiego.

1–4 X 2016 r. delegacja Senatu pod przewod-
nictwem marszałka Stanisława Karczewskiego 
przebywała w Nowym Jorku, gdzie wzięła udział 
m.in. w 79. Paradzie Pułaskiego. W skład delega-
cji wchodzili senatorowie: Leszek Czarnobaj, Łu-
kasz Mikołajczyk, Lidia Staroń i Alicja Zając, a także 
pełnomocnik prezesa Rady Ministrów ds. dialogu 
międzynarodowego senator Anna Maria Andres. 
W opinii marszałka Stanisława Karczewskiego udział 
delegacji Senatu w tym największym zgromadzeniu 
Polonii w USA dowodzi, że Senat pragnie budować 

most łączący ojczyznę z Polakami za granicą. Przed 
paradą w katedrze św. Patryka w Nowym Jorku od-
prawiono mszę św. w intencji Polonii. Po mszy od-
była się uroczystość udekorowania okolicznościo-
wymi szarfami honorowych marszałków 79. Parady 
Pułaskiego – marszałka Stanisława Karczewskiego 
i senator Anny Marii Anders. Marszałek Senatu po-
dziękował za organizację tego największego święta 
amerykańskiej Polonii. Jak stwierdził: „Ostatni spis 
ludności wykazuje, że w Polsce mieszka 38 mln Po-
laków. Ale do tego musimy dodać jeszcze 20 mln 
– 10 mln mieszkających w Stanach Zjednoczonych 
i 10 mln w innych częściach świata. W sumie jest nas 
58 mln. Wszyscy jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy 
Polakami. Cieszę się, że wspólnie możemy budować 
naszą przyszłość i dziedzictwo narodowe”. Podczas 
wizyty w Nowym Jorku delegacja Senatu spotkała 
się też z Polonijną Radą Konsultacyjną przy Konsulu 
Generalnym RP w tym mieście; rozmawiano na te-
mat współpracy z Polonią w kontekście powrotu fun-
duszy na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą 
do Senatu. Wśród poruszanych problemów znalazły 
się m.in kwestia podwyższenia rangi Muzeum Puła-
skiego w Warce i umowa podatkowa między Polską 
a USA. Senacka delegacja odwiedziła także Instytut 
Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku. Spotkała się 
z kombatantami w siedzibie okręgu nr 2 w Nowym 
Jorku Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej 
w Ameryce. Na zakończenie senatorowie spotkali 
się z pracownikami Polsko-Słowiańskiej Federalnej 
Unii Kredytowej, działającej z dużym sukcesem 
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polonijnej instytucji finansowej, świadczącej usługi 
bankowe Polakom mieszkającym w kilku stanach 
Ameryki Północnej i wspierającej finansowo liczne 
projekty polonijne. 

21 X 2016 r. w Senacie zainaugurowano obra-
dy III Europejskiego Forum Mediów Polonijnych, 
zorganizowanego wspólnie z Senatem przez Zrze-
szenie Organizacji Polonijnych w Szwecji, Stowarzy-
szenie „Wspólnota Polska” i Europejską Unię Wspól-
not Polonijnych. Podczas inauguracji wicemarszałek 
Maria Koc podkreśliła, że Senat to najlepsze miejsce 
do spotkania dziennikarzy polonijnych. Podziękowa-
ła im za pisanie w języku polskim i promocję Polski 
w świecie, budowanie więzi między Polakami za 
granicą i krajem ojczystym. W liście do uczestników 
forum marszałek Stanisław Karczewski przypomniał, 
że to już 3. zjazd przedstawicieli redakcji mediów po-
lonijnych w Europie, ale 1. organizowany w kraju. Za-
pewnił, że Senat dostrzega konieczność wspierania 
mediów polonijnych i widzi potrzebę wzmocnienia 
ich misji. Przewodnicząca Komisji Spraw Emigra-
cji i Łączności z Polakami za Granicą senator Jani-
na Sagatowska przypomniała, że 1 z priorytetów 
przyjętych przez Senat w dziedzinie pomocy Polo-
nii jest wspieranie mediów polonijnych. Zapewniła, 
że komisja koncentruje się „na tym, co łączy, a nie 
dzieli”, i przyznaje pomoc ponad podziałami poli-

tycznymi. W opinii prezesa Stowarzyszenia „Wspól-
nota Polska” Longina Komołowskiego wartość me-
diów polonijnych polega na tym, że nie muszą gonić 
za sensacją i mogą się koncentrować na rzetelności 
i jakości, a także na budowaniu wspólnoty narodo-
wej. Inicjatorka forów, prezes zrzeszenia organizacji 
polonijnych ze Szwecji teresa Sygnarek zauważyła, 
że co roku wzrasta zainteresowanie dziennikarzy 
uczestnictwem w tych spotkaniach. Jak zaznaczyła, 
media polonijne działają na rzecz podtrzymywania 
tożsamości narodowej i zachowania związków z ma-
cierzą. Koncentrują się na budowaniu pozytywnego 
wizerunku Polski w świecie, aktywizacji i integracji 
środowisk polonijnych w krajach zamieszkania.

3 XI 2016 r. marszałek Stanisław Karczewski 
otworzył w Senacie wystawę „Polacy na Kőbányi”. 
„ta wystawa to kawałek ważnej historii. Przypo-

mina, że Polacy zawsze dobrze czuli się na Wę-
grzech” – podkreślił. Marszałek Senatu przypo-
mniał, że w 2016 r. uroczyste obchody Dnia Polonii 
odbyły się na Węgrzech. Jego zdaniem Polonia wę-
gierska pracuje wzorowo, swoje obowiązki wobec 
niej wykonują wzorowo też węgierskie władze. I za 
to właśnie serdecznie podziękował obecnemu na 
otwarciu wystawy ambasadorowi Węgier w Polsce 
Ivanowi Gyurcsikowi. O poczuciu wspólnoty i od-
powiedzialności Polaków i Węgrów mówiła prze-
wodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności 
z Polakami za Granicą senator Janina Sagatowska. 
Zdzisława Molnarne Sagun, prezes Stowarzyszenia 
Katolików Polskich na Węgrzech pw. św. Wojcie-
cha, zwróciła uwagę, że wystawa przypomina hi-
storię ok. 7 tys. polskich rodzin, które znalazły swój 
dom w Budapeszcie. W latach 20. i 30. XX w. przy-
były na Węgry w poszukiwaniu pracy i w Kőbányi, 
dzielnicy Budapesztu, utworzyły szczególną wspól-
notę patriotyczną. 

18 XI 2016 r. w ramach „Kongresu 590”, odby-
wającego się 17–18 XI 2016 r. pod honorowym pa-
tronatem prezydenta Andrzeja Dudy w Jasionce 
k. Rzeszowa, zorganizowano panel polonijny „Jak 
budować współpracę gospodarczą między Pol-
ską a Polonią i Polakami za granicą?”. Partnerem 
kongresu był Senat. Uczestnicy panelu zastanawiali 
się, w jaki sposób pobudzać współpracę polskiego 
biznesu w kraju i na emigracji, a także jak przycią-
gnąć do Polski polonijny kapitał, technologie i pro-
dukty. W debacie wzięli udział marszałek Stanisław 
Karczewski, szef gabinetu prezydenta minister Adam 
Kwiatkowski, wiceminister spraw zagranicznych Jan 
Dziedziczak, prezes Polsko-Słowiańskiej Federalnej 
Unii Kredytowej w USA Bogdan Chmielewski i ame-
rykańska dziennikarka polskiego pochodzenia Rita 
Cosby. W ocenie marszałka Stanisława Karczewskie-
go w nawiązywaniu współpracy gospodarczej mię-
dzy Polską a Polonią „największą przeszkodą jest 
często zmieniające się prawo”. O tym najczęściej 
mówią Polacy mieszkający za granicą, chcący ko-
operować z krajem. Marszałek wyraził nadzieję, że 
zmieni to ogłoszona podczas „Kongresu 590” przez 
wicepremiera Mateusza Morawickiego „Konstytu-
cja biznesu”. Według marszałka musimy ułatwić 
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zakładanie i funkcjonowanie firm: „Stworzyć takie 
warunki, żeby powstawało jak najwięcej mikrofirm 
przekształcających się w małe, małych w średnie, 
średnich w wielkie, a wielkich w międzynarodowe 
koncerny”. Jak dodał, jego formacji politycznej „za-
leży, żeby Polska rozwijała się szybciej”. „Chcemy 
korzystać również z potencjału Polaków żyjących za 
granicą. Jest wielu Polaków za granicą, którzy osią-
gnęli sukces i chcą dzielić się tym sukcesem z Pol-
ską” – przekonywał marszałek Stanisław Karczewski. 
Rita Cosby zwróciła uwagę, że wielu Amerykanów 
polskiego pochodzenia osiągnęło sukces w różnych 
dziedzinach życia. „Pytani, dlaczego nie odwiedzają 
kraju rodziców czy dziadków, odpowiadają, że nikt 
ich nie zapraszał, nikt im tego nie proponował” – 
wyjaśniła. Jej zdaniem „musi być system przyciąga-
nia takich osób do kraju przodków”. Z kolei minister 
Adam Kwiatkowski podkreślił, że potencjał Polaków, 
którzy mieszkają poza granicami kraju, w dużej mie-
rze pozostaje niewykorzystany, a prezydent „próbu-
je go uwolnić i próbuje tych, którzy na co dzień tam 
mieszkają, wspomóc” – zapewnił.

12 XI 2016 r. marszałek Stanisław Karczew-
ski złożył wizytę we Lwowie, gdzie spotkał się 
z przedstawicielami lokalnych władz, polskich 
organizacji i mediów, a także wziął udział w inau-
guracji festiwalu „Odkrywamy Paderewskiego”. 
Marszałek spotkał się z przewodniczącym Lwow-
skiej Obwodowej Administracji Państwowej Olehem 
Syniutką i przewodniczącym Lwowskiej Rady Obwo-
dowej Oleksandrem Hanuszczynem. Rozmawiano 
m.in. o stosunkach polsko-ukraińskich i sytuacji na 
granicy. Marszałek podziękował za gesty przyjaź-
ni wobec Polaków mieszkających na Ukrainie. Za-
znaczył jednak, że są problemy, które wymagają 
rozwiązania, jak np. przekazanie na potrzeby miej-
scowej społeczności polskiej kościoła św. Magdale-
ny i domu parafialnego przynależnego do kościoła 
św. Antoniego. W Rzymskokatolickim Muzeum Ar-
chidiecezjalnym we Lwowie marszałek spotkał się 
z przedstawicielami polskich organizacji i mediów na 
Ukrainie. Rozmawiano m.in. o sprawach związanych 
z edukacją i brakiem nauczycieli języka polskiego. 
Marszałek dziękował za dbałość o zachowanie pol-

skości we Lwowie i wyraził nadzieję, że budowany 
obecnie Dom Polski stanie się miejscem, w którym 
polskie środowiska będą mogły jeszcze efektywniej 
wykorzystywać i rozwijać swój potencjał. Podczas 
wizyty we Lwowie marszałek Stanisław Karczewski 
wizytował także budowę Domu Polskiego. Wyraził 
nadzieję, że jego otwarcie będzie możliwe w 2018 r. 

6–7 XI 2016 r. przewodnicząca Komisji Spraw 
Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą sena-
tor Janina Sagatowska przebywała w Szwajcarii. 
W Vevey wzięła udział w uroczystych obchodach 
Roku Henryka Sienkiewicza w tym kraju, zorganizo-
wanych pod patronatem komisji przez duszpasterza 
Polskiej Misji Katolickiej w kantonie Vaud ks. Karola 
Ciurkę. W swoim wystąpieniu podkreśliła m.in. rolę 
Senatu jako opiekuna Polonii i Polaków za granicą, 
przedstawiła zasady dofinansowywania działalno-
ści polonijnej. Podczas pobytu w Szwajcarii senator 
spotkała się również z przedstawicielami Polskiej 
Szkoły działającej przy Polskiej Misji Katolickiej 
w Lozannie-Marly. Większość wydatków pochłania-
ją wynagrodzenia nauczycieli i koszty wynajmu sal 
na zajęcia lekcyjne, problemem jest duża rotacja na-
uczycieli. Senator Janina Sagatowska spotkała się też 
z przedstawicielami rad ośrodków duszpasterskich 
z Lozanny i Villeneuve. Podczas wszystkich spotkań 
podkreślano potrzebę kontaktu z Polską, a także do-
finansowania bieżących przedsięwzięć, głównie dla 
dzieci i młodzieży polonijnej.

23 XI 2016 r. z okazji Dnia Pracownika Socjalne-
go wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicz-
nych i Unii Europejskiej senator Ryszard Majer 
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zaprosił do Senatu przedstawicieli Kamiliańskiej 
Misji Pomocy Społecznej i stowarzyszeń, które na 
co dzień pracują z bezdomnymi Polakami za grani-
cą, a także naukowców zajmujących się tym proble-
mem. Cele spotkania to analiza sytuacji i zdefiniowa-
nie obszarów, w których należy podjąć działania, tak 
by polscy bezdomni mogli wrócić do kraju. Według 
senatora, by zmierzyć się z problemem bezdomno-
ści Polaków za granicą, potrzeba zintegrowanych 
działań administracji państwowej, organizacji poza-
rządowych i środowisk naukowych. Podczas spotka-

nia wskazywano, że Polacy za granicą żyją w bardzo 
zróżnicowanych warunkach prawnych, społecznych 
i materialnych. Wielu z nich wyjazd z kraju nie za-
pewnił ani zatrudnienia, ani zdecydowanej poprawy 
jakości życia. Często podlegają wykluczeniu spo-
łecznemu – tracą pracę, nie mają dochodów, stają się 
bezdomni. W opinii uczestników spotkania oficjalne 
dane dotyczące bezdomności Polaków za granicą są 
zaniżone, w Londynie np. co najmniej 10 razy, a licz-
ba ta ciągle rośnie. Jak alarmuje Kamiliańska Misja 
Pomocy Społecznej, wciąż brakuje środków finanso-
wych na pomoc dla tych osób. 

8 XII 2016 r. marszałek Stanisław Karczewski 
złożył kondolencje bliskim, współpracownikom 
i rodakom na Litwie w związku ze śmiercią Jana 
Mincewicza: „Z głębokim smutkiem przyjąłem wia-
domość o śmierci Pana Jana Gabriela Mincewicza. 
Jego odejście to wielka strata dla Polaków na Litwie 
i w Polsce. Z żalem żegnamy wybitnego orędowni-
ka polskiej oświaty na Litwie, człowieka niezwykle 
zasłużonego dla polskiej kultury, wielkiego patriotę” 
– napisał. 10 XII 2016 r., podczas uroczystości po-
grzebowych, na których Senat reprezentował sena-
tor Artur Warzocha, odczytano list kondolencyjny 
od marszałka Stanisława Karczewskiego. 
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Rok Henryka Sienkiewicza 

Senat 18 XII 2015 r. podjął uchwałę w sprawie 
ustanowienia roku 2016 Rokiem Henryka Sienkiewi-
cza. Przypomniano w niej, że w 2016 r. upływa 100 
lat od śmierci Henryka Sienkiewicza, który zmarł 
15 XII 1916 r. Jego dzieła są istotną częścią dziedzic-
twa kulturowego narodu. „W czasach zniewolenia 
pisał dla pokrzepienia serc, a Jego książki zbłądziły 
pod strzechy. Kolejne odcinki powieści Sienkiewicza 
publikowane w czasopismach gromadziły na wspól-
nej lekturze przedstawicieli wszystkich stanów. 
Wpływ języka Sienkiewicza na współczesną polsz-
czyznę trudny jest do przecenienia, a Jego książki od 
chwili publikacji na zawsze weszły do podstawowe-
go kanonu literatury polskiej.

Poprzez swoją twórczość, publicystykę i działal-
ność społeczną Henryk Sienkiewicz budził świa-
domość narodową, uczył dumy z polskości, umiło-
wania ojczyzny i zdolności do poświęceń. Był i jest 
ambasadorem polskości, m.in. za sprawą niosącej 
uniwersalne wartości powieści «Quo Vadis», która 
dziś, w chwili zderzenia cywilizacji, zyskuje dodatko-
we, współczesne znaczenie” – napisano.

Senat ustanowił rok 2016 Rokiem Henryka Sien-
kiewicza, by „w setną rocznicę śmierci oddać należ-
ny hołd temu Wielkiemu Polakowi i przyczynić się 
do popularyzacji Jego twórczości oraz idei zawar-
tych w Jego książkach – przede wszystkim patrioty-
zmu i przywiązania do tradycyjnych wartości”.

Jak napisała na stronie http://www.senat.gov.pl/
a2016-rok-henryka-sienkiewicza/ wicemarszałek 
Maria Koc, na decyzję Senatu w sprawie uchwa-
ły wpłynęła również ogromna aktywność środo-
wisk naukowych, edukacyjnych, kulturalnych i ar-
tystycznych, które na rok 2016 zaplanowały wiele 
ciekawych wydarzeń, popularyzujących twórczość 
i działalność pierwszego polskiego noblisty. Wyra-
żając uznanie tym wszystkim, którzy na co dzień 
zajmują się upowszechnianiem wiedzy o pisarzu 
i wartościach, jakie niosą jego dzieła, udostępniono 
stronę internetową Senatu do stworzenia ogólno-
polskiego kalendarium przedsięwzięć, związanych 
z Henrykiem Sienkiewiczem. „Pragniemy zachęcić 
organizatorów wszelkich wydarzeń poświęconych 
autorowi «Quo vadis» do podzielenia się wiedzą 
na temat podejmowanych przez nich inicjatyw. Je-
steśmy przekonani, że nie tylko przyczyni się to do 
promocji poszczególnych działań, ale też zainspiruje 
różne podmioty do współpracy” – napisała wice-
marszałek.

Odpowiadając na apel, Muzeum Henryka Sien-
kiewicza w Woli Okrzejskiej przekazało na stronę 
Senatu kalendarium obchodów Roku Henryka Sien-
kiewicza. Znalazły się w nim m.in. koncert inaugu-
rujący w Łukowskim Ośrodku Kultury (13 III 2016 r.); 
otwarcie wystawy czasowej „Najpiękniejsze sien-
kiewiczowskie pocztówki” w Muzeum Henryka 

Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej (5 V 2016 r.); pró-
ba ustanowienia rekordu Guinnessa i rekordu Polski 
w czytaniu dzieł Henryka Sienkiewicza w Muzeum 
Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, szko-
łach i ośrodkach kultury z terenu całego kraju 
(5 V 2016 r.); Ogólnopolskie Spotkanie Krótkofalow-
ców „Quo vadis 2016” w Muzeum Henryka Sienkie-
wicza w Woli Okrzejskiej (19 VI 2016 r.); odsłonięcie 
pomnika Henryka Sienkiewicza w Łukowie (czer-
wiec 2016 r.); II Festiwal Kultury Sienkiewiczowskiej. 
Narodowe czytanie „Quo vadis” w Muzeum Hen-
ryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej (3 IX 2016 r.); 
odsłonięcie pamiątkowej tablicy w Wodoktach, 
uwiecznionych w „Potopie” Henryka Sienkiewi-
cza oraz nadanie imienia pisarza bibliotece w Wo-
doktach (18–22 IX 2016 r.); wieczornica z okazji 
100-rocznicy śmierci Henryka Sienkiewicza i odsło-
nięcie tablicy poświęconej sprowadzeniu prochów 
pisarza do kraju w Muzeum Henryka Sienkiewicza 
w Woli Okrzejskiej (13 XI 2016 r.). 

W planie wydarzeń Muzeum Narodowego w Kiel-
cach znalazły się m.in. wystawa czasowa poświęco-
na działalności Henryka Sienkiewicza w ostatnich 
latach życia „Czas mierzony szwajcarskim zegarem” 
(15 IV–31 VIII 2016 r.); XXIV Zlot Szkół Sienkiewi-
czowskich wraz z zespołem placówek oświatowych 
w Oblęgorku (20–22 V 2016 r.); ogólnopolska sesja 
naukowa „Sienkiewicz – tekst, lektura, społeczna, 
praxis” – wraz z Uniwersytetem Jana Kochanowskie-
go w Kielcach, towarzystwem im. Adama Mickiewi-
cza w Warszawie, Wojewódzką Biblioteką Publiczną 
w Kielcach (15–17 IX 2016 r.); prezentacja rękopisów 
„Sienkiewicza pióro wieczne” (15 XI–30 XII 2016 r.).

16 II 2016 r. w Muzeum Literackim Henryka Sien-
kiewicza w Poznaniu wicemarszałek Maria Koc 
wzięła udział w uroczystej inauguracji Roku Henryka 
Sienkiewicza. Podczas uroczystości przekazała Bi-
bliotece Raczyńskich i Muzeum Literackiemu w Po-
znaniu egzemplarze tekstu uchwały Izby w sprawie 
ustanowienia Roku Henryka Sienkiewicza. Uczest-
nicy inauguracji wysłuchali wykładu dr Danuty Pły-
gawko „Henryk Sienkiewicz jako prezes General-
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nego Komitetu Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce 
(9 I 1915–15 XI 1916)”. Odbył się również wernisaż 
wystawy „Sienkiewicz – społecznik”. 

W ramach obchodów 7 III 2016 r. marszałek Sta-
nisław Karczewski spotkał się z uczniami XII Liceum 
Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza 
w Warszawie. Okazją do spotkania było wręczenie 
gronu pedagogicznemu uchwały Senatu ustanawia-
jącej Rok Henryka Sienkiewicza. Marszałek Senatu, 
wspominając o roli Izby w systemie konstytucyj-
nym, wymienił jej podstawowe uprawnienia, czyli 
możliwość występowania z inicjatywą ustawodaw-
czą, wnoszenia poprawek do ustaw uchwalanych 
przez Sejm i podejmowania uchwał okolicznościo-
wych. Jedną z nich jest właśnie uchwała podkreśla-
jąca wagę twórczości Henryka Sienkiewicza w lite-
raturze polskiej.

Od początku roku do 30 III 2016 r. Instytut 
Książki realizował konkurs projektów „Rok Sien-
kiewicza 2016”. Celem konkursu było wyłonienie 
najciekawszych inicjatyw artystycznych, nauko-
wych, edukacyjnych, dokumentacyjnych oraz 
popularyzatorskich związanych z osobą i twór-
czością noblisty. Jury wybrało 15 spośród 136 na-
desłanych ofert. 

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr 
Gliński 5 IV 2016 r. zainaugurował Rok Henryka Sien-
kiewicza w pałacyku pisarza w Oblęgorku. „Czytaj-
my, doczytujmy Sienkiewicza, nie dajmy się tylko 
uwodzić lekkiej formie i porywającej fabule. Sięgaj-
my głębiej. Zachęcam wszystkich Polaków do lek-
tury” – apelował. Podczas spotkania z parlamenta-
rzystami, samorządowcami i dziennikarzami minister 
zwrócił się z apelem o popularyzowanie twórczości 
noblisty.

6 IV 2016 r., w ramach Dni Kultury Polskiej, w Bi-
bliotece im. J. Mahena w Brnie została otwarta wy-
stawa „Henryk Sienkiewicz laureat Nagrody Nobla”. 
Ekspozycję przygotowało Muzeum Literackie Hen-
ryka Sienkiewicza, Oddział Biblioteki Raczyńskich 
w Poznaniu. Zaprezentowano na niej m.in. czeskie 
wydania dzieł pisarza. Studenci polonistyki Uniwer-
sytetu Masaryka w Brnie wysłuchali wykładu Anny 
Surzyńskiej-Błaszak, kierownika muzeum, poświę-
conego Henrykowi Sienkiewiczowi. 

Od 30 IV do 22 V 2016 r. w Galerii Plenerowej 
Łazienek Królewskich w Warszawie prezentowa-
no wystawę „Bohaterowie Sienkiewicza”, na której 
można było oglądać fotosy filmowe pochodzące 
z najpopularniejszych ekranizacji powieści Henryka 
Sienkiewicza. 

5 V 2016 r., w 170. rocznicę urodzin Henryka Sien-
kiewicza, w stołecznym Muzeum Niepodległości 
została otwarta wystawa „Henryk Sienkiewicz – dla 
pokrzepienia serc”, prezentowana do 30 X 2016 r. 
Można było oglądać pierwsze wydania dzieł Sien-
kiewicza i ich tłumaczenia na wiele języków, m.in. 
„Ogniem i mieczem” po chińsku czy „Krzyżaków” 

po rumuńsku, przekłady wydane jeszcze za życia 
pisarza, np. „Quo Vadis” po włosku i „Rodzina Po-
łanieckich” po francusku. Zwiedzający mieli okazję 
obejrzeć unikatowe paryskie wydanie z 1909 r. mię-
dzynarodowej ankiety „Prusy i Polska”, przeprowa-
dzonej przez pisarza. Zawiera ona blisko 260 wypo-
wiedzi pisarzy, uczonych, artystów i mężów stanu 
z całego świata w obronie Polaków. Prezentowano 
również list Sienkiewicza do cesarza niemieckiego 
w obronie Polaków wywłaszczanych w zaborze pru-
skim i polskich dzieci z Wrześni, którym wymierzano 
kary za odmowę modlitwy po niemiecku. Można też 
było zobaczyć sztambuch pierwszej narzeczonej 
Henryka Sienkiewicza Marii Kellerówny, wydobyty 
z ruin powstańczej Warszawy, zawierający wpisy 
dotyczące ich młodzieńczego uczucia, a także listy 
pisarza do narzeczonej. Prezentowano również licz-
ne publikacje poświęcone życiu i twórczości autora 
„Quo Vadis”, a także wizerunek dyplomu przyznania 
mu Nagrody Nobla. 

Obchody Roku Henryka Sienkiewicza na Litwie 
29 V 2016 r. zainaugurowała w Wilnie projekcja fil-
mu „W pustyni i w puszczy”, nakręconego w 2001 r. 
na podstawie powieści Henryka Sienkiewicza. Pisarz 
pochodził z rodu litewskich tatarów; bywał w ma-
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jątku rodziny swojej żony w Bystrampolu na Litwie, 
a akcję powieści „Potop” umieścił m.in. na Laudzie, 
w krainie historycznej znajdującej się na północ od 
Kowna. 

31 V 2016 r. w Instytucie Polskim w Wilnie otwar-
to wystawę fotograficzną „Sienkiewiczowska Lau-
da” polskiego naukowca i fotografika Jana tadeusza 
Skłodowskiego. Zaprezentowano dzisiejszą Laudę, 
to, co się zachowało: kościoły, dwory, cmentarze. 
We wrześniu obchody Roku Henryka Sienkiewicza 
odbywały się w rejonie radziwiliskim, na historycz-
nej Laudzie, były to m.in. podróże śladami pisarza, 
wieczory literackie, referaty naukowe, spotkanie pol-
skich i litewskich pisarzy. 

3 IX 2016 r. z okazji Narodowego Czytania „Quo 
vadis” Henryka Sienkiewicza Biblioteka Narodo-
wa w Warszawie zaprezentowała rękopis powieści. 
W trakcie wystawy można było zapoznać się 
ze szczegółową, przygotowaną specjalnie na tę 
okazję bibliografią polskich i zagranicznych wydań, 
a część z nich zobaczyć na własne oczy, m.in. uni-
katowe egzemplarze w języku japońskim, hebraj-
skim i perskim oraz bogato ilustrowane hiszpańskie 
wydanie z 1900 r. Jeden z egzemplarzy tego wyda-
nia prezydent Andrzej Duda podarował papieżowi 
Franciszkowi w czasie jego wizyty w Polsce w lipcu 
2016 r. Sam rękopis to 312 wypełnionych drobnym 
pismem kart, uzupełnionych uwagami naniesionymi 
przez autora z myślą o redakcji „Gazety Polskiej”, 

która drukowała powieść w odcinkach. Według ba-
daczy Henryk Sienkiewicz, już jako sławny pisarz, 
podarował rękopis jednej z pracownic gazety, która 
z czasem sprzedała go znanemu bankierowi Leopol-
dowi Julianowi Kronenbergowi. W czasie okupacji 
przechowywany w sejfie Banku Handlowego, a po 
powstaniu warszawskim ukryty w krypcie Kolegiaty 
w Łowiczu, do Biblioteki Narodowej trafił ostatecz-
nie w 1951 r. i do dziś jest jej własnością. 

3 IX 2016 r. w kilkuset miejscowościach w całej 
Polsce odbywało się Narodowe Czytanie, akcja od-
bywająca się pod patronatem prezydenta Andrze-
ja Dudy i jego małżonki Agaty Kornhauser-Dudy. 
W Ogrodzie Saskim w Warszawie fragmenty „Quo 
vadis” Henryka Sienkiewicza czytali para prezydenc-
ka i wielu wyśmienitych aktorów, w Senacie zaś mar-
szałek Stanisław Karczewski i zaproszeni przez niego 
goście – znani dziennikarze i przedstawiciele związ-

ków harcerskich. „Przyłączyliśmy się jako Senat do 
tej wspaniałej akcji, bo uważam, że trzeba czytać. 
Ci, którzy czytają, mają większą wyobraźnię i są po 
prostu mądrzejsi, inteligentniejsi i mają więcej do 
powiedzenia. trzeba czytać i ja bardzo serdecznie 
wszystkich do tego zachęcam” – powiedział mar-
szałek Senatu. W Senacie fragmenty „Quo vadis” 
czytali dziennikarze Jacek Karnowski, Bartosz Kurek, 
Paweł Lisicki, Konrad Piasecki, Michał Szułdrzyński 
i Krzysztof Ziemiec, a także przedstawicie Związku 
Harcerstwa Rzeczypospolitej, Związku Harcerstwa 
Polskiego, Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego 
„Zawisza” i organizacji Royal Rangers Polska. Ich in-
terpretacji słuchali m.in. uczniowie XII LO im. Henry-
ka Sienkiewicza w Warszawie i  osoby zwiedzające 
tego dnia parlament.

Podobne akcje odbyły się też na Ukrainie, w Buł-
garii i we Włoszech. W Narodowym Czytaniu w Ki-
jowie w kawiarni literackiej „Kupidon” uczestniczyło 
kilkadziesiąt osób – przedstawiciele polskiej spo-
łeczności na Ukrainie i entuzjaści kultury polskiej. 
W Sofii „Quo vadis” czytali aktorzy, tłumacze, re-
prezentanci bułgarskiej Polonii, studenci polonistyki. 
W Rzymie czytanie odbyło się w kościele Domine 
Quo Vadis. Henryk Sienkiewicz napisał powieść za-
inspirowany wizytą w tym właśnie miejscu.
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19 IX 2016 r., nakładem Państwowego Instytutu 
Wydawniczego, ukazał się bogato ilustrowany tom 
korespondencji Henryka Sienkiewicza „Widziałem 
wszystko, com chciał i potrzebował widzieć”. Wśród 
adresatów listów znalazły się tu osoby z kręgu naj-
bliższych krewnych i przyjaciół pisarza, m.in. Jadwi-
ga Janczewska, Karol Potkański, Stanisław Witkie-
wicz czy Maria Skłodowska-Curie. 

9 X 2016 r. Stowarzyszenie Kulturalne Polonia 
Nova i samorząd polski II dzielnicy w Budapeszcie 
zorganizowały grę miejską „W labiryncie umysłu 
H.S. Sprawdź, dokąd prowadzą drzwi w pewnej ka-
mienicy” na podstawie życia i twórczości Henryka 
Sienkiewicza. Stanowiła ona zwieńczenie 2-dnio-
wych wydarzeń poświęconych pisarzowi w ramach 
Roku Henryka Sienkiewicza. Punktem wyjściowym 
gry był fakt historyczny – w lipcu 1896 r. pisarz spę-
dził 1 dzień w Budapeszcie, jadąc nad Adriatyk.

6 XI 2016 r. w Vevey w Szwajcarii odbyły się 
uroczyste obchody Roku Henryka Sienkiewicza. 
Rozpoczęła je uroczysta msza św., podczas której 
odczytano list biskupa diecezjalnego Lozanny, Ge-
newy i Fryburga Charlesa Moreroda, skierowany 
do Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii. Wcześniej 
przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności 
z Polakami za Granicą senator Janina Sagatowska 
w towarzystwie ambasadora RP Jakuba Kumocha 
złożyła kwiaty pod pomnikiem Henryka Sienkie-
wicza. Podczas uroczystej gali z udziałem Polonii 
szwajcarskiej senator Janina Sagatowska odniosła się 
do działalności Henryka Sienkiewicza w Vevey i jego 

postawy jako wzoru do naśladowania dla Polaków 
mieszkających poza granicami kraju. Zacytowała 
przemówienie pisarza z 1905 r., podczas uroczysto-
ści wręczenia Nagrody Nobla: „Wszystkie narody 
świata idą w zawody o tę nagrodę w osobach swo-
ich poetów i pisarzów. Dlatego też wysoki areopag, 
który tę nagrodę przyznaje, i dostojny monarcha, 
który ją wręcza, wieńczą nie tylko poetę, ale zara-
zem i naród, którego synem jest ów poeta. Stwier-
dzają oni tym samym, że ów naród wybitny bierze 
udział w pracy powszechnej, że praca jego jest płod-
na, a życie potrzebne dla dobra ludzkości. Jednak-
że zaszczyt ten, cenny dla wszystkich, o ileż jeszcze 
cenniejszym być musi dla syna Polski! Głoszono ją 
umarłą, a oto jeden z tysiącznych dowodów, że ona 
żyje! Głoszono ją niezdolną do myślenia i pracy, 
a oto dowód, że działa! Głoszono ją podbitą, a oto 
nowy dowód, że umie zwyciężać!”. Senator Janina 
Sagatowska przypomniała też artykuł Marii Konop-
nickiej „Czar i zaklęcie Sienkiewicza”: „Nikt po Mic-
kiewiczu nie malował tak jak Sienkiewicz powszech-
nej duszy narodu, tej mianowicie, która się nią w te 
czasy samowiednie czuła: jej uniesień, jej prostoty, 
jej męstwa, jej zapału, jej rzewnych głębin, jej wybu-
chającego w wyrocznych momentach natchnienia 
do wielkich, nieśmiertelnych czynów. Dusza naro-
du – oto jest bohaterka Sienkiewiczowskiego dzieła 
«trylogii» oraz «Krzyżaków»”. Podczas uroczysto-
ści dr Piotr Sieradzki z Ośrodka Badań nad Polonią 
i Duszpasterstwem Polonijnym KUL wygłosił wykład 
„Kiedyś słowem i czynem polskiego serce krzepił. 
A po co nam Sienkiewicz dziś?”. Zaprezentowano 
również wystawę „Sienkiewiczowscy bohaterowie 
z kart spoglądają”, ukazującą losy bohaterów Sien-
kiewicza na tle historii Polski i historii powszechnej. 
Znalazły się na niej m.in. ryciny Juliusza Kossaka, ilu-
strujące sceny z „trylogii”.

15 XI 2016 r. w Muzeum Literackim Henryka Sien-
kiewicza w Poznaniu odbyło się spotkanie w 100. 
rocznicę śmierci pisarza. Odczytano fragmenty mów 



PAtRONACKA ROLA SENAtU

225

żałobnych, m.in. Ignacego J. Paderewskiego, wygło-
szonych w Chicago podczas wieczornicy żałobnej. 
Dr hab. Marek Wedemann wygłosił wykład „Sien-
kiewicz a odrodzenie Wojska Polskiego”. Do końca 
listopada eksponowano, pokazywane tylko z wyjąt-
kowych okazji, oryginały maski pośmiertnej Henryka 
Sienkiewicza i odlewu jego prawej dłoni, a także do-
kumenty związane z jego śmiercią, m.in. akt zgonu.

15 XI 2016 r. w siedzibie Czeskiej Akademii Nauk 
otwarta została, przygotowana przez Instytut Pol-
ski w Pradze wspólnie z kieleckim oddziałem Mu-
zeum Narodowego, wystawa poświęcona czeskim 
wątkom w życiu pisarza „Sienkiewicz 1846 – 1916 
– 2016. Pierwszy polski laureat Nagrody Nobla za 
literaturę i jego czescy czytelnicy”. Wystawa poka-
zuje m.in. miejsca, które pisarz odwiedzał, będąc 
w Czechach, przypomina czeskich tłumaczy jego 
dzieł, ilustratorów i przyjaciół, a także ostatnią 
wędrówkę prochów pisarza przez Czechy w 1924 r.

16 XI 2016 r. marszałek Stanisław Karczewski 
otworzył w Senacie wystawę „Ni przez pół służyć, 
ni przez pół miłować nie umiem… – życie i dzieło 
Henryka Sienkiewicza”. Jak mówił marszałek Senatu, 
Henryk Sienkiewicz niezwykle kochał Polskę i zara-
ził nas wszystkich miłością do historii Polski i patrio-
tyzmem. „Dbajmy, by jego powieści były czytane 
przez nasze dzieci i wnuki” – apelował. 

Ekspozycja przypomniała najważniejsze osoby 
i fakty z życia pisarza, jego największe dzieła – „try-
logię”, „Quo vadis” i „Krzyżaków”, działalność spo-
łeczną i na rzecz odzyskania przez Polskę niepodle-

głości, obchody jubileuszu 25-lecia pracy twórczej 
w 1900 r., Nagrodę Nobla z 1905 r., śmierć w Vevey 
w Szwajcarii w 1916 r. i sprowadzenie prochów pisa-
rza do Polski w 1924 r. 

Wystawa była bogato ilustrowana fotografiami 
zbiorów Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgor-
ku, m.in. zdjęciami pisarza, jego żon i dzieci, miejsc 
z nim związanych, dyplomu Nagrody Nobla, darów 
jubileuszowych czy reprodukcji obrazów Piotra Sta-
chiewicza, zainspirowanych „trylogią” i „Quo vadis”. 
Koncepcja ekspozycji powstała na podstawie zbio-
rów i doświadczeń pracowników Pałacyku Henryka 
Sienkiewicza w Oblęgorku, oddziału Muzeum Naro-
dowego w Kielcach.

W Sali Kolumnowej Sejmu 21 XI 2016 r. ogłoszono 
wyniki konkursu „Obrazki z Sienkiewicza”, zorga-
nizowanego przez Parlamentarny Zespół ds. Dzie-
ci wspólnie z senacką Komisją Kultury i środków 
Przekazu. Jak podkreśliła wicemarszałek Maria Koc, 
cieszy tak liczny udział w konkursie, tym bardziej, 
że był on poświęcony twórczości Henryka Sienkie-
wicza. świadczy to o tym, że książki Henryka Sien-
kiewicza są czytane przez młodych ludzi i stanowią 
dla nich cenną wartość i inspirację. Przewodnicząca 
Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci posłanka Ali-
cja Chybicka odczytała skierowany do uczestników 
konkursu list marszałka Sejmu Marka Kuchcińskie-
go, w którym podziękował on za tak liczny udział 
w przedsięwzięciu szczególnie ważnym z uwagi na 
Rok Henryka Sienkiewicza. Zastępca przewodni-
czącego Komisji Kultury i środków Przekazu senator 
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Jan Maria Jackowski, komentując tak liczny udział 
w konkursie, stwierdził, że jest on zaprzeczeniem 
opinii o tym, iż współczesna młodzież nie czyta.

Łącznie na konkurs nadesłano około 1300 prac. 
Do etapu ogólnopolskiego zakwalifikowano 174 pra-
ce, nagrodzono 28 z nich w 3 kategoriach. Można 
było zgłaszać prace literackie, plastyczne i audiowi-
zualne, inspirowane wybranymi przez siebie dzieła-
mi: „trylogią”, „Listami z podróży do Ameryki”, „Quo 
vadis” czy „W pustyni i w puszczy”. 

Podczas uroczystości laureaci otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Zwiedzili także 
parlament i wzięli udział w symulacji głosowania na 
sali posiedzeń Senatu. 

28–29 XI 2016 r. studentki filologii polskiej i teatro-
logii na Uniwersytecie Gdańskim w ramach projek-
tu „Wokół Sienkiewicza” przygotowały spektakl „Pana 
Sienkiewicza droga do Ameryki” i zorganizowały sym-
pozjum „Sienkiewicz (nie)znany”. Projekt „Wokół Sien-
kiewicza” powstał z chęci połączenia literatury i teatru, 
a także połączenia sztuki i dyskusji naukowej. 

1 XII 2016 r. w czeskiej Pradze otwarto wystawę 
komiksów inspirowanych dziełami i życiorysem 

Henryka Sienkiewicza. Zaprezentowano na niej pra-
ce młodych czeskich grafików, którzy wzięli udział 
w konkursie „Henryk w komiksie”, a także starsze 
czeskie komiksy nawiązujące do dzieł pisarza. 

5 XII 2016 r. w katowickim kinie „Rialto” odbyła 
się premiera filmu „Projekt Sienkiewicz”, przygo-
towanego przez uczniów i rodziców oraz nauczy-
cieli Szkoły Podstawowej dla Chłopców „Kuźni-
ca” w Katowicach. Młodzi aktorzy zagrali scenę 
z „Krzyżaków” – bitwę pod Grunwaldem. Ucznio-
wie przeprowadzili wywiady na temat Henryka 
Sienkiewicza z prezydentem Katowic Marcinem 
Krupą, abp. Wiktorem Skworcem i prorektorem 
Uniwersytetu śląskiego prof. dr. hab. Ryszardem 
Koziołkiem. Wzięli też udział w warsztatach fil-
mowych i odwiedzili siedzibę tVP. Jak mówił 
pomysłodawca „Projektu Sienkiewicz”, polonista 
Dominik Chwolik, film to nietypowa lekcja języ-
ka polskiego z elementami historii i techniki. Na 
jej potrzeby powstały stroje, sztandary, ponad 
100 tarcz i mieczy.

W związku z mijającym Rokiem Henryka Sien-
kiewicza do 2500 szkół w całej Polsce trafiły książ-
ki poświęcone polskiemu nobliście. 15 XII 2016 r. 
Narodowe Centrum Kultury przekazało szkolnym 
bibliotekom swoje 2 najnowsze publikacje: „Sien-
kiewicz dzisiaj. Eseje o twórczości autora trylo-
gii” i „Lekturnik” – obrazkowy przewodnik przez 
Sienkiewiczowski świat.

Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzej-
skiej wypuściło, wybitą w Mennicy Polskiej w War-
szawie, serię numizmatów w srebrze i złocie, upa-
miętniających postać noblisty, jego twórczość 
i miejsce urodzenia.

Na antenie Radia Lublin co tydzień o tej samej 
porze przez cały rok 2016 czytane były fragmenty 
mniej znanych utworów Henryka Sienkiewicza. 

Rok Solidarności Polsko-Węgierskiej

„Dla uczczenia 60. rocznicy antykomunistyczne-
go buntu w Poznaniu w czerwcu 1956 r. oraz 60. 
rocznicy powstania na Węgrzech w październiku i li-
stopadzie 1956 r. Sejm i Senat Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz Zgromadzenie Narodowe Węgier, przeko-
nane o szczególnym znaczeniu tych wydarzeń dla 
wspólnej historii obu Narodów” 19 II 2016 r. podjęły 
uchwałę o zgodnej treści w sprawie ustanowienia 
roku 2016 Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej. 

Jak napisano, „Bohaterski zryw Polaków i Węgrów 
był przejawem naszego odwiecznego pragnienia 
wolności i protestu przeciwko zniewoleniu całego 
regionu wskutek narzuconego po II wojnie świato-
wej podziału Europy. Wzajemna solidarność i po-
moc naszych Narodów w 1956 roku stanowią szcze-
gólną wartość, którą należy wspólnie upamiętnić”.

19 V 2016 r. w teatrze Polskim im. Arnolda Szyf-
mana w Warszawie odbyła się uroczystość inaugura-

cji Roku Kultury Węgierskiej, połączona z oficjalnym 
rozpoczęciem Warszawskich targów Książki, których 
gościem honorowym były Węgry. W uroczystości 
uczestniczyli minister kultury i dziedzictwa narodowe-
go Piotr Gliński i węgierski minister zasobów ludzkich 
Zoltan Balog. Minister Piotr Gliński zwrócił uwagę, że 
związki między Polską a Węgrami są „równie długie, 
jak tradycje naszych państwowości”. „Przez stulecia, 
nawet jeszcze w XX w., byliśmy sąsiadami. Fakt, że 
mimo istniejącej obecnie odległości geograficznej na-
sza szczególna relacja wyrażająca się w powiedzeniu 
«Polak, Węgier – dwa bratanki» wciąż jest aktualna, 
a w ostatnim czasie szczególnie rozkwita, najlepiej 
świadczy o mocy i stałości więzów szacunku, współ-
pracy i przyjaźni polsko-węgierskiej” – mówił. 

28 VI 2016 r. prezydenci Polski i Węgier – Andrzej 
Duda i János Áder w Poznaniu wzięli udział w ob-
chodach 60. rocznicy Czerwca’56. Ich centralnym 
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elementem była uroczystość na pl. Adama Mickie-
wicza, pod Poznańskimi Krzyżami, upamiętniają-
cymi zryw robotników. W swoim przemówieniu 
prezydent Andrzej Duda podkreślił, że hołd jest od-
dawany tym, którzy w 1956 r. „domagali się dwóch 
prostych rzeczy: chleba i wolności, ale tak naprawdę 
chodziło o godność”. Dodał, że to właśnie w Pozna-
niu zaczął się pierwszy pod komunistyczną władzą 
wielki strajk robotników. „Panie prezydencie, żyje-
my dzisiaj w wolnych krajach, w dumnych krajach. 
Jesteśmy członkami NAtO, jesteśmy członkami Unii 
Europejskiej, ale obydwaj dobrze wiemy, tak jak 
i inne narody Europy środkowo-Wschodniej, które 
nie miały przez dziesięciolecia wolności, nie miały 
suwerenności, doskonale wiemy, co ta wolność, su-
werenność i niepodległość oznacza” – powiedział 
prezydent RP, zwracając się do prezydenta Węgier. 
Podkreślił, że tych wartości „trzeba bronić i chronić 
za wszelką cenę”.

Prezydent Węgier János Áder powiedział, że 
w czerwcu 1956 r. zdemaskowano nieludzką naturę 
dyktatury komunistycznej. „W tamtych dniach ro-
botnicy z Poznania nie tylko o swoje prawa ruszy-
li w walkę, chcieli odzyskać całe swoje skradzione 
życie; domagali się chleba i wolności” – stwierdził. 
Podkreślił, że protestujący nie domagali się rzeczy 
niemożliwych, tylko tego, bez czego nie można 
w godny sposób żyć. „Ludzie w obu krajach doma-
gali się świeżego powietrza wolności. tak jak wiele 
razy podczas naszej wspólnej historii pragnienia Po-
laków i Węgrów tak zgodnie ze sobą brzmiały jak 
rymy wiersza” – ocenił prezydent Węgier. Podzię-
kował też za dary z Polski dla Węgrów w 1956 r., 
których – jak mówił – było więcej niż ze wszystkich 
innych krajów razem wziętych.

Na dziedzińcu Sejmu 28 VI 2016 r. została otwarta 
wystawa „1956 Polska – Węgry. Historia i pamięć”, 
wspólne przedsięwzięcie Instytutu Pamięci Narodo-
wej, Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie 
i węgierskiego odpowiednika IPN – Komitetu Pamię-

ci Narodowej (Nemzeti Emlékezet Bizottságának – 
NEB). „Wystawa (…) pokazuje niezwykłe wydarzenia, 
zwykłych pojedynczych ludzi, całe społeczeństwa 
i narody. (…) Jest jednocześnie przesłaniem dla na-
szych współczesnych pokoleń i dla przyszłości, dla 
dobrej współpracy polsko-węgierskiej i wszystkich 
ludów wolnej Europy” – powiedział, otwierając ją, 
marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Prezes Instytutu 
Pamięci Narodowej Łukasz Kamiński podkreślił, że 
symboliczny jest fakt, iż 29 VI 2016 r. bliźniacza ko-
pia wystawy zostanie otwarta w Budapeszcie, przed 
parlamentem Węgier. Przewodnicząca Komitetu Pa-
mięci Narodowej Węgier Réka Földváryné Kiss po-
wiedziała m.in., że rok 1956 był przede wszystkim 
podstawą do zmiany mentalności narodów. „Zarów-
no pragnienie wolności ze strony Polaków i Węgrów, 
jak i siła moralna drzemiąca w ich oporze tworzą 
nowe wartości. Rok 1956 dla Polaków, a także dla 
Węgrów stanowi wspólnotę historycznych doświad-
czeń, a dla Europy Zachodniej historyczny symbol 
wspólnoty” – stwierdziła.

Ekspozycja przybliżyła wydarzenia z 1956 r. 
w Polsce i na Węgrzech. Stanowiła również okazję 
do pokazania losów 2 narodów, które mimo różnej 
historii w czasie II wojny światowej znalazły się po 
tej samej stronie „żelaznej kurtyny”, oraz losów 
ludzi, walczących o wolność, mimo trudnej sytu-
acji niosących sobie nawzajem pomoc i dających 
wsparcie. Wystawę prezentowano także w Pozna-
niu, Warszawie, Lublinie. 

Podczas Europejskiej Konferencji Przewodniczą-
cych Parlamentów, która odbyła się 15–16 IX 2016 r. 
w siedzibie Rady Europy w Strasburgu, prezentowa-
no, cieszącą się dużym zainteresowaniem, wystawę 
„Rozstrzelane miasta. Poznań – Budapeszt 1956”, 
przygotowaną przez poznański oddział IPN. Uka-
zywała ona przebieg wydarzeń sprzed 60 lat, dając 
tym samym świadectwo mocnego zakorzenienia 
tamtych chwil w zbiorowej świadomości obu naro-
dów – polskiego i węgierskiego.

13 X 2016 r. w Sejmie, z inicjatywy Instytutu Euro-
pejskiej Sieci Pamięć i Solidarność, Domu Spotkań 
z Historią i Instytutu Węgierskiego, odbyła się kon-
ferencja „Polska – Węgry 1956. Konteksty i pamięć” 
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z udziałem marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego 
i wicemarszałka węgierskiego Zgromadzenia Naro-
dowego Jánosa Latorcaiego. Uczestnicy spotkania 
szukali odpowiedzi na pytanie, jakie miejsce zajmu-
je obecnie w pamięci powstanie węgierskie 1956 r. 
„Powstanie to stało się okazją do kolejnego potwier-
dzenia prawdziwości ludowej mądrości: «prawdzi-
wych przyjaciół poznaje się w biedzie»” – powie-
dział marszałek Marek Kuchciński. Jak zaznaczył, 
społeczeństwo polskie niezwłocznie zareagowało 
na węgierski zryw niepodległościowy. Wiceprze-
wodniczący János Latorcai powiedział, że w tych 
dramatycznym momencie w historii oba narody mo-
gły liczyć tylko na własne siły i wzajemne wsparcie. 
„Bohaterski zryw Węgrów i Polaków o wolność i nie-
podległość narodu, okazywana sobie w 1956 r. so-
lidarność i pomoc to szczególne wartości, o których 
nigdy nie wolno nam zapomnieć” – podkreślił. 

21 X 2016 r. w Warszawie, naprzeciw głównej bra-
my Uniwersytetu Warszawskiego, pod tablicą „pła-
czącego gołębia”, która była gestem solidarności 
z uczestnikami powstania węgierskiego, odbyła się 
uroczystość złożenia kwiatów ku pamięci mieszkań-
ców Warszawy, solidarnych z węgierską rewolucją 
1956 r. W uroczystości uczestniczyli m.in. minister 
sprawiedliwości Węgier Laszlo trocsanyi i studenci 
Uniwersytetu Warszawskiego. „60 lat temu Węgrzy 
walczyli o wolność, a Polacy ją wspierali. Przez całą 
naszą ponadtysiącletnią historię Polacy i Węgrzy do-
świadczali przyjaźni i solidarności” – powiedział am-
basador Węgier Ivan Gyurcsik. Jak mówił, rok 2016 
stwarza szczególną okazję do wspólnych obchodów. 
„Naród węgierski dziś jest wdzięczny za pomoc, któ-
rej polskie społeczeństwo udzieliło jesienią 1956 r. 
walczącym o wolność Węgrom. Pamiętamy rów-
nież, że w pierwszych dniach węgierskiej rewolucji 
i walki o wolność młodzież akademicka Budapesztu 
opowiedziała się za polskimi reformami. Pamiętamy 
również o tym, że w całej Polsce, m.in. w Warsza-
wie, organizowano wiece poparcia, demonstracje 
i zbiórki na rzecz uczestników węgierskiej rewolucji” 
– podkreślił ambasador. 

23 X 2016 r. prezydent Andrzej Duda wziął udział 
w obchodach 60. rocznicy rewolucji węgierskiej 
1956 r. Uroczystości odbyły się na placu Kossutha 

w Budapeszcie. Prezydent RP wygłosił tam prze-
mówienie, w którym m.in. zapewnił, że Węgrzy byli 
zawsze przyjaciółmi Polaków. „Dlatego was nie opu-
ścimy. Możecie liczyć na Polskę w najtrudniejszych 
chwilach. Idziemy razem, dwa państwa zbudowane 
na fundamencie chrześcijańskim. Dzisiaj wolne, nie-
podległe, będące razem w zjednoczonej Europie”. 
„Zapłaciliście ogromną cenę za pragnienie wolno-
ści, ale w końcu tą wolność zdobyliście” – zaznaczył. 

3 XI 2016 r. w Senacie została otwarta wystawa 
„Polacy na Kőbányi”, poświęcona Polakom, którzy 
w latach 20. i 30. XX w. przybyli na Węgry w poszu-
kiwaniu pracy i w Kőbányi, dzielnicy Budapesztu, 
utworzyli szczególną wspólnotę. Ekspozycję przy-
gotowały Stowarzyszenie Katolików Polskich na Wę-
grzech pw. św. Wojciecha i Polska Parafia Personalna 
w Budapeszcie.

Otwierając wystawę, marszałek Stanisław Kar-
czewski przypomniał, że Senat od lat organizuje 
2 maja uroczyste obchody Dnia Polonii w krajach 
osiedlenia naszych rodaków. W 2016 r. senatorowie 
spotkali się z Polonią węgierską i był to świetny wy-
bór. Zdaniem marszałka Polonia węgierska pracuje 
wzorowo, swoje obowiązki wobec niej wykonują 
wzorowo też węgierskie władze. I za to podzięko-
wał obecnemu na otwarciu wystawy ambasadorowi 
Węgier w Polsce Ivanowi Gyurcsikowi.

O poczuciu wspólnoty i odpowiedzialności Po-
laków i Węgrów mówiła przewodnicząca Komisji 
Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą se-
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nator Janina Sagatowska. Jak podkreśliła, oba narody 
zawsze łączyło dążenie do wolności, niepodległości 
i solidarności, a także wierność Bogu i ojczyźnie. 

Zdzisława Molnarne Sagun, prezes Stowarzysze-
nia Katolików Polskich na Węgrzech pw. św. Woj-
ciecha, zwróciła uwagę, że wystawa przypomina 
historię ok. 7 tys. polskich rodzin, które znalazły 
swój dom w Budapeszcie. Pod przewodnictwem 
polskiego duszpasterza ks. Wincentego Danka Po-

lacy wybudowali tam kościół, przy którym powsta-
ło prowadzone przez siostry elżbietanki schronisko 
– Dom Polski, stanowiący centrum życia duchowe-
go, patriotycznego i charytatywnego. „tym ludziom 
należy się pamięć, zwłaszcza w takim miejscu, jak 
Senat” – zaznaczyła. Jak dodała, jedna z wystawo-
wych plansz przypomina historię rodziny Miernic-
kich. W czasie II wojny światowej, podobnie jak inni 
Polacy i Węgrzy, otworzyli oni drzwi swojego domu 
dla polskich uchodźców. 

Obchodom Roku Solidarności Polsko-Węgierskiej 
towarzyszyły wystawy, koncerty, konferencje i po-
kazy filmów w całym kraju. W programie wydarzeń 
znalazły się m.in. występ budapesztańskiego teatru 
Narodowego, przegląd nowych filmów węgierskich 
oraz warsztaty i konferencje w Warszawie, wysta-
wa prezentująca dzieła złotej epoki węgierskiego 
malarstwa w Krakowie, wystawa sztuki węgierskiej 
w Łodzi, węgierski dzień na festiwalu Jazztopad 
we Wrocławiu, otwarcie izby pamięci księcia Fran-
ciszka II Rakoczego w Jarosławiu. Po Polsce jeździł 
również specjalny autobus, prezentujący węgierską 
kulturę.
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Decyzja o przyjęciu chrztu przez Mieszka I, pierw-
szego historycznego władcę Polski, w obrządku za-
chodnim w roku 966 miała fundamentalne znacze-
nie dla dziejów naszego narodu i państwa. 

Odchody 1050. rocznicy Chrztu Polski poprze-
dziło podjęcie przez Senat 7 IV 2016 r., a przez 
Sejm 13 IV 2016 r. uchwały w 1050. rocznicę Chrztu 
Polski.

W uchwale wyrażono wdzięczność „twórcom 
państwowości i wszystkim pokoleniom Polaków, 
którzy wiernie trwali przy zasadach wyznaczających 
naszą tożsamość. Jak napisano, „Dziejowa decy-
zja księcia Mieszka I, który dzięki czeskiej księżnej 
Dobrawie przyjął chrzest w roku 966, włączyła nas 
w krąg cywilizacyjny Europy zachodniej, co zostało 
rychło potwierdzone na Zjeździe Gnieźnieńskim 
w 1000 roku.

Wspólnota łacińskiej Europy dzięki Polsce posze-
rzała swój zasięg, gdy pochodząca z Węgier św. Ja-
dwiga, królowa, pojęła za męża Władysława Jagieł-
łę, pierwszego z wielkiej dynastii, za czasów której 
powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów, pań-
stwo tolerancji i wielu kultur stanowiące ewenement 
ustrojowy na skalę ówczesnego świata.

Chrześcijaństwo przyniosło nam zbiór wartości, 
wyznaczyło kanon kultury duchowej i materialnej. 
Pod jego znakami broniliśmy europejskiego dzie-
dzictwa w roku 1683 – roku Wiktorii Wiedeńskiej 
i w 1920 – roku zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. 

W długich dziejach chwały, ale i upadku Rze-
czypospolitej Naród Polski trwał, dzięki sile ducha, 
dzięki przykładowi męczenników od św. biskupa 
Wojciecha do bł. księdza Jerzego Popiełuszki. Wy-
razem tego trwania było milenijne zwycięstwo 1966 
roku, poprzedzone Jasnogórskimi ślubami Narodu 
i Wielką Nowenną ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, 
Prymasa tysiąclecia. 

Wielki przełom historyczny współczesnego czasu 
jakim było powstanie ruchu «Solidarności» nie byłby 
możliwy bez inspiracji duchowej jaką przyniósł Pol-
sce święty papież Jan Paweł II. Jego wybór na Stolicę 
Piotrową i pierwsza wizyta w Ojczyźnie pozwoliły 
narodowi poczuć się wspólnotą. to pod znakami 
i symbolami chrześcijańskimi, jak Krzyż i otoczony 
czcią obraz Matki Bożej Częstochowskiej, odbyła 
się wielka przemiana zniewolonego narodu, która 
pozwoliła odzyskać upragnioną wolność i odbudo-
wać niepodległe państwo”.

Uroczyste Zgromadzenie Narodowe w Poznaniu

W Poznaniu 15 IV 2016 r. odbyło się uroczyste 
posiedzenie Zgromadzenia Narodowego, zwołane 
w celu wysłuchania orędzia prezydenta RP z okazji 
1050-lecia Chrztu Polski. Obradom przewodniczyli 
marszałkowie Senatu i Sejmu – Stanisław Karczew-
ski i Marek Kuchciński. W posiedzeniu oprócz par-
lamentarzystów wzięli udział: prezydent Andrzej 
Duda, członkowie Rady Ministrów, Konferencji Epi-
skopatu Polski, przedstawiciele parlamentów euro-
pejskich i korpusu dyplomatycznego. 

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński odczytał list, 
przygotowany przez marszałków obu Izb, w którym 
przypomnieli oni, że z chwilą przyjęcia chrztu „do-
konała się na ziemiach polskich zasadnicza zmiana 
historyczna, mająca mocne oparcie w wartościach 

wówczas upowszechnianych na kontynencie euro-
pejskim. Polska i jej władca stawali się częścią Eu-
ropy chrześcijańskiej”. „Przyjęcie chrztu włączyło 
Polskę w krąg świata chrześcijańskiego, tworząc 
nowoczesne podstawy identyfikacji kulturowej 
i religijnej mieszkańców państwa piastowskiego, 
a w konsekwencji również politycznej i narodowej 
Polaków. Chrzest umocnił podmiotowość w środo-
wisku międzynarodowym oraz wewnętrzną spo-
istość państwa, wprowadzając naszą ojczyznę do 
grona państw cywilizacji zachodniej” – napisali mar-
szałkowie. Przypomnieli też, że początek chrystia-
nizacji uznajemy od wieków za symboliczną cezurę 
państwowości polskiej. Nowa religia niosła ze sobą 
wysoką kulturę prawną i polityczną. Ukształtowanie 
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efektywnie działającej organizacji kościelnej ułatwi-
ło Mieszkowi zarządzanie państwem. Jak zaznaczy-
li marszałkowie, „Akt chrztu diametralnie odmienił 
życie Polaków, nie tylko dostarczył odmienne od 
dotychczasowych zasady moralne, ale dał im całko-
wicie nowe, nieznane wcześniej możliwości działa-
nia”. Marszałkowie przypomnieli też słowa św. Jana 
Pawła II: „Mówiąc bowiem o chrzcie, nie mamy 
na myśli tylko sakramentu chrześcijańskiej inicjacji 
przyjętego przez pierwszego historycznego władcę 
Polski, ale też wydarzenie, które było decydujące 
dla powstania narodu i dla ukształtowania się jego 
chrześcijańskiej tożsamości. W tym znaczeniu data 
Chrztu Polski jest datą przełomową”.

Z kolei marszałek Senatu Stanisław Karczewski 
odczytał tekst uchwały podjętej przez obie Izby. 
W 1050. rocznicę przyjęcia chrześcijaństwa na 
naszych ziemiach wyrażono w niej „wdzięczność 
twórcom państwowości i wszystkim pokoleniom 
Polaków, którzy wiernie trwali przy zasadach wyzna-
czających naszą tożsamość”. 

W orędziu wygłoszonym przed Zgromadzeniem 
Narodowym prezydent Andrzej Duda powiedział 
m.in.: „Chrzest księcia Mieszka I jest najważniejszym 
momentem w dziejach państwa i narodu polskiego. 
ta decyzja zdecydowała o przyszłości naszego kra-
ju. to dziedzictwo kształtuje losy państwa i każde-
go z nas. Jak powiedział Ojciec święty Jan Paweł II, 
bez Chrystusa nie można zrozumieć dziejów Polski”. 
Przypomniał, że w 966 r. Polska „narodziła się z wód 
chrzcielnych do nowego, chrześcijańskiego życia”. 
„Narodziła się dla nas i dla siebie jako wspólnota na-
rodowa i polityczna. Odtąd zaczęliśmy o sobie sa-
mych myśleć i mówić: «my, Polacy». Powiedzieliśmy 
wtedy «tak» wolności i samostanowieniu. Powiedzie-
liśmy, że jesteśmy gotowi budować naród i dbające 

o jego dobrobyt własne państwo, tworzyć je, bro-
nić, a gdy trzeba ginąć za nie” – mówił prezydent. 
„Nie było przesądzone, że się uda, że powstanie 
wspólnota, ale udało się. Udało się ją zbudować na 
fundamencie wiary, która od tego czasu wrosła na 
stałe w naszą tożsamość, stając się w procesie dzie-
jów często najważniejszą i ostatnią tarczą wolności 
i solidarności” – stwierdził prezydent Andrzej Duda. 
„Wychowano nas w tradycji budowania silnej Polski, 
nie tylko dla nas i dla naszych bliskich, ale przede 
wszystkim dla przyszłych pokoleń. Głęboko wierzę 
w to, że sprostamy temu zadaniu” – zakończył swoje 
wystąpienie.

Na terenie Międzynarodowych targów Poznań-
skich odsłonięto tablicę upamiętniającą posiedzenie 
Zgromadzenia Narodowego, które odbyło się z oka-
zji jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski i początków 
polskiej państwowości.

Po obradach uczestnicy obchodów wysłuchali 
prawykonania przez Filharmonię Poznańską „Ora-
torium 966.pl”, skomponowanego specjalnie na tę 
uroczystość.

Spotkania marszałków Senatu i Sejmu

Marszałkowie Senatu i Sejmu 14 IV 2016 r. odbyli 
spotkanie z przewodniczącym parlamentu Węgier 
László Kövérem. W kontekście obchodzonego ju-
bileuszu politycy rozmawiali o tym, że Europa po-

winna wrócić do swoich chrześcijańskich korzeni. 
Wspólna Europa, ich zdaniem, musi stanowić or-
ganizację suwerennych, solidarnych państw, a nie 
federację. 
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15 IV 2016 r. w Poznaniu natomiast marszałkowie 
obu Izb spotkali się z przewodniczącym Izby Repre-
zentantów Republiki Malty Angelem Farrugią. Polity-
cy mówili, że wspólna Europa powinna opierać się na 
chrześcijańskich wartościach. Przewodniczący Ange-
lo Farrugia podkreślił, że Polska i Malta są wyjątkowy-
mi, bo prawdziwie katolickimi, państwami w UE. 

Marszałkowie Senatu i Sejmu odbyli również 
spotkanie z przewodniczącym parlamentu Gruzji 
Davidem Usupashvilim. Rozmawiano m.in. o napię-
tej sytuacji na Zakaukaziu, gdzie od 1988 r. trwa 
konflikt Armenii i Azerbejdżanu wokół Górskiego 
Karabachu, i o roli, jaką w tym konflikcie odgrywa 
Rosja. 

Msze św. w intencji ojczyzny 

Główne obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski 
rozpoczęły się 14 IV 2016 r. mszą św. w katedrze 
gnieźnieńskiej. W nabożeństwie uczestniczyli pre-
zydent Andrzej Duda, premier Beata Szydło, mar-
szałkowie Senatu i Sejmu – Stanisław Karczewski 
i Marek Kuchciński, parlamentarzyści, kardynałowie, 
arcybiskupi i biskupi.

Słowem kluczowym pierwszego dnia obchodów 
jubileuszowych była „łaska”, symbolem zaś – świa-
tło świecy. Rozpoczynając liturgię, sekretarz stanu 
Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin pozdro-
wił zebranych w imieniu papieża Franciszka, który 
„jest duchowo obecny wśród nas, zapewnia was 
o modlitwie i udziela wam swego błogosławień-
stwa”. „świętujemy 1050. rocznicę chrztu Księ-
cia Mieszka I, który odbył się, zgodnie z tradycją, 
w dniu 14 kwietnia, w Wielką Sobotę, w roku 966. 
to wydarzenie, jak mówią nam historycy, przyczy-
niło się do konsolidacji tożsamości i niepodległości 
ówczesnego Księstwa Polan oraz dało początek 
stopniowemu procesowi chrystianizacji ludności” 
– mówił kardynał Pietro Parolin. Podkreślił, że „te-
goroczne obchody są nie tylko okazją do pamięci 
o przeszłości, ale też inspirują nas i zachęcają do 
życia i patrzenia w przyszłość z nadzieją i odnowioną 
wiarą. Krzyż, który misjonarze otrzymają pod 
koniec tej Eucharystii, przypomina nam, że dzieło 
ewangelizacji jest teraz bardziej konieczne niż 
kiedykolwiek w społeczeństwie europejskim, coraz 
bardziej zlaicyzowanym”. 

W homilii, wygłoszonej podczas mszy św., prymas 
Polski abp Wojciech Polak powiedział, że 1050. rocz-
nica Chrztu Polski jest „zachętą do przezwyciężenia 

wrogości i niezgody; do pojednania i przebaczenia, 
którego wszyscy jesteśmy tak bardzo spragnieni”. 
Pytał, „Czy nie potrzeba nam bardziej odważnego 
sięgania do łaski chrztu świętego, zaczerpnięcia 
owej siły wewnętrznej przynależności do Boga, aby 
pokonywać stare zaszłości i nowe podziały, aby 
przezwyciężać wrogość i niezgodę, aby szukać po-
jednania i przebaczenia, którego wszyscy jesteśmy 
tak bardzo spragnieni”?. Zdaniem prymasa 1050. 
rocznica Chrztu Polski, przeżywana pod hasłem 
„Gdzie chrzest, tam nadzieja”, zachęca do tego, aby 
nie liczyć tylko na własne możliwości. „Powracamy 
do źródła, co więcej z ufnością szukamy, właśnie tu-
taj, w tym szczególnym obdarowaniu sakramentalną 
łaską Bożą, siły zdolnej do przełamywania istnieją-
cych barier, do przebudzenia z zawiści i obojętno-
ści” – powiedział prymas Polski. 

Przemawiając do uczestników liturgii, prezydent 
Andrzej Duda przypomniał, że po tym, jak książę 
Mieszko przyjął chrzest, kronikarz Gall napisał, iż 
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„światłość rozświetliła tę ziemię”. „światłość roz-
świetliła Polskę, bo ten chrzest, początek rzeczywi-
stości naszej polskiej historii miał dwa wymiary. Miał 
wymiar duchowy, niezwykły – bo przyniósł tutaj tę 
religię, w której większość Polaków trwa do dzisiaj, 
i wymiar państwowy, bo dał podwaliny do tworze-
nia nowoczesnego państwa” – podkreślił prezydent. 
„te dwa wymiary – duchowy i państwowy zaplotły 
się i trwają, choć były w historii momenty, kiedy ten 
element państwowy znikał na skutek gniewu, wojny, 
agresji, jaka przychodziła na polskie ziemie, dotyka-
ła Polaków” – mówił prezydent. Podkreślił, że „wła-
śnie dzięki temu, co przyniósł chrzest w dusze ludzi 
tu mieszkających, pokolenia nigdy nie pozwoliły so-
bie wydrzeć polskości, nigdy nie pozwoliły odebrać 
sobie tego, dzięki czemu budowana była tradycja, 
kultura, wspólnota”. Jak zaznaczył, nawet jeśli Polska 
znikała z mapy, to „wracała siłą Polaków i siłą ducha, 
którego dawała im wiara i chrzest i który pomagał im 
chronić Kościół”. 

W poznańskiej katedrze 15 IV 2016 r. została tak-
że odprawiona uroczysta msza św. w intencji ojczy-
zny. Uczestniczyli w niej: prezydent Andrzej Duda, 
marszałkowie Senatu i Sejmu – Stanisław Karczewski 
i Marek Kuchciński, premier Beata Szydło, posłowie, 
senatorowie, kardynałowie, arcybiskupi, biskupi i go-
ście. Odprawiający mszę legat papieski kardynał Pie-
tro Parolin podkreślił, że dla narodu polskiego chrzest 
oznaczał radykalny przełom mentalności i kultury. 
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, me-
tropolita poznański abp Stanisław Gądecki podkreślił 

w homilii, że „od momentu chrztu księcia Mieszka 
i Chrztu Polski na naszej ziemi ojczystej rozpoczął się 
toczyć bój o wierność. (…) Owa niewypowiedzianie 
dramatyczna walka prawdy z fałszem, dobra ze złem, 
piękna z brzydotą, etyki z grzechem, wolności z nie-
wolą, wartości z antywartościami, sensu z bezsensem, 
życia ze śmiercią, istnienia z nicością”. 

Po mszy św. prezydent, marszałkowie Sejmu i Se-
natu, premier udali się do Złotej Kaplicy, zwanej też 
Kaplicą Królów Polskich, gdzie odbył się akt uszano-
wania pierwszych władców. Najwyżsi przedstawicie-
le władz państwowych otrzymali z rąk abp Stanisława 
Gądeckiego drewniane krzyże, zrobione z wałów 
grodu Mieszka I, symbolizujące wierność Chrystuso-
wi i Kościołowi.

Marszałek Stanisław Karczewski złożył wpis do 
pamiątkowej księgi wyłożonej w katedrze. „Oddaję 
hołd pierwszym władcom Polski za wiarę i mądrość. 
Wyrażam wdzięczność naszym przodkom za wspa-
niałe chrześcijańskie dziedzictwo. Niech prowadzi 
nas ono przez wieki ku prawdziwej wielkości” – na-
pisał marszałek Senatu.

Zwieńczenie narodowego dziękczynienia za łaskę 
chrztu stanowiła msza św., odprawiona 28 VII 2016 r. 
na Wałach Jasnogórskich pod przewodnictwem pa-
pieża Franciszka. Uczestniczyła w niej delegacja se-
natorów z marszałkiem Stanisławem Karczewskim 
na czele. Przybyli także prezydent Andrzej Duda 
z małżonką, premier Beata Szydło, przedstawiciele 
Sejmu, rządu, biskupi z Polski i świata oraz tysiące 
pielgrzymów. 
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„Wasz naród pokonał na swej drodze wiele trud-
nych chwil w jedności, niech Maryja zaszczepi pra-
gnienie wyjścia ponad krzywdy i rany przeszłości 
i stworzenia komunii ze wszystkimi, nigdy nie ulegając 
pokusie izolowania się i narzucania swej woli” – mó-
wił do zgromadzonych papież Franciszek w homilii.

Główne narodowe uroczystości dziękczynne 
w 1050. rocznicę Chrztu Polski odbyły się w Czę-
stochowie na życzenie samego papieża i stanowi-
ły symboliczne nawiązanie do wydarzeń sprzed 
50 lat, gdy na Jasną Górę chciał przyjechać papież 
Paweł VI, ale nie otrzymał zgody komunistycznych 
władz.

Narodowa Pielgrzymka Polaków

Pod przewodnictwem marszałka Stanisława Kar-
czewskiego delegacja Senatu z wicemarszałkiem 
Bogdanem Borusewiczem oraz senatorami: Macie-
jem Łuczakiem, tadeuszem Romańczukiem i An-
drzejem Stanisławkiem uczestniczyła w Narodowej 
Pielgrzymce Polaków do Rzymu, która odbyła się 
20–23 X 2016 r. i stanowiła dziękczynienie za 1050 
lat chrześcijańskiej Polski oraz światowe Dni Mło-
dzieży, zorganizowane w lipcu 2016 r. w Krakowie. 
„Życzę Wam, aby Pan dał wam łaskę wytrwania w tej 
wierze, nadziei i miłości, którą przejęliście od wa-
szych przodków i którą tak troskliwie pielęgnujecie. 
Niech w waszych sercach i umysłach wciąż brzmi 
wezwanie Waszego Wielkiego Rodaka Jana Paw-
ła II do budzenia w sobie wyobraźni miłosierdzia, 
abyście potrafili nieść świadectwo o Bożej miłości 
wszystkim, którzy jej potrzebują” – tymi słowami 
zwrócił się papież Franciszek do Polaków uczestni-
czących w pielgrzymce. 

Rozpoczęła się ona papieską audiencją general-
ną na placu św. Piotra. Ojciec święty Franciszek, 
przemawiając do polskich pielgrzymów, podzię-
kował za serdeczne przyjęcie w Polsce podczas 
ostatniej pielgrzymki. Wspomniał także słowa 
Jana Pawła II, wygłoszone podczas mszy św. inau-
gurującej Jego pontyfikat: „Dokładnie 38 lat temu, 

niemal o tej właśnie godzinie, na tym placu wy-
brzmiały słowa, skierowane do ludzi całego świa-
ta: «Nie lękajcie się! Otwórzcie na oścież drzwi 
Chrystusowi»”. 

Centralnym punktem Narodowej Pielgrzymki Po-
laków była msza św. dziękczynna w rocznicę Chrztu 
Polski, którą w Bazylice św. Pawła za Murami od-
prawił przewodniczący Konferencji Episkopatu Pol-
ski abp Stanisław Gądecki w koncelebrze z licznie 
przybyłymi z Polski biskupami i księżmi. W nabo-
żeństwie udział wzięli także przedstawiciele Sena-
tu. Zwracając się do zgromadzonych, abp Stanisław 
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Gądecki przypomniał podstawowe filary pontyfi-
katu Jana Pawła II. to troska o poszanowanie ży-
cia każdego człowieka i troska o rodzinę, religijny 
dialog i pojednanie, powołanie misyjne Kościoła, 
nauczanie społeczne i ogrom Bożego miłosierdzia. 
„Autentyczna świętość była największym skarbem, 
jaki zostawił nam Jan Paweł II” – powiedział metro-
polita poznański, nawiązując do wspomnienia litur-
gicznego świętego papieża Polaka.

Na zakończenie pobytu w Rzymie 23 X 2016 r. dele-
gacja Senatu wzięła udział we mszy św., sprawowanej 
dla uczestników Narodowej Pielgrzymki Polaków w ko-
ściele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Kościół 
ten, nazywany „polskim sercem Rzymu”, stanowi cen-
trum duszpasterstwa polskiego w stolicy Włoch. to 
również jeden z najstarszych kościołów w Wiecznym 
Mieście (IV w.). Został przekazany polskim pielgrzy-
mom przez papieża Grzegorza XIII w 1578 r.

Konferencje i wystawy

W Senacie i na Uniwersytecie Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie 18–19 IV 2016 r. odby-
ła się konferencja „Obchody millenium na uchodź-
stwie – w 50. rocznicę”, zorganizowana, z inicjatywy 
senatora Jana Żaryna, przez Komisję Spraw Emigracji 
i Łączności z Polakami za granicą we współpracy 
z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
i Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”. 

Senator Jan Żaryn wskazał na konieczność upo-
wszechniania wiedzy o emigracyjnych obchodach 
milenijnych. Zarówno Polacy w kraju, jak i Polonia 

nie wiedzą, co działo się w 1966 r. Zdaniem senato-
ra Izba ze względu na swoją misję wspierania i opieki 
nad Polonią i Polakami za granicą wszystkich poko-
leń, a szczególnie tego najmłodszego, jest do tego 
zadania w szczególny sposób predystynowana. Jak 
stwierdził, uroczystości milenijne na uchodźstwie 
miały 2 wymiary – z jednej strony były wpisane w re-
ligijne obchody 1000-lecia chrztu, a z drugiej – miały 
wymiar polityczny: emigracja chciała pokazać świa-
tu „niesprawiedliwość, z jaką spotkał się naród polski 
w wyniku II wojny światowej”.

W ocenie marszałka Stanisława Karczewskiego 
milenijne obchody zorganizowane przez polską 
emigrację na całym świecie należą do tych kart 
z naszej historii, o których niewiele wiemy. A prze-
cież Polonii i Polakom za granicą należy się ogrom-
na wdzięczność za to, że 50 lat temu zastąpili pań-
stwo i podjęli ogromny wysiłek przypomnienia 
wolnemu światu o tym wielkim wydarzeniu, które 
zdecydowało o kulturowym i duchowym obliczu 

Polski. Wypełnili w ten sposób ogromną lukę i przy-
pomnieli światu o wielowiekowym dorobku znie-
wolonego wówczas przez komunistów kraju. Jak 
zaznaczył marszałek Senatu, by spłacić ten dług, 
wspólnie z marszałkiem Sejmu postanowili przy-
gotować uroczyste obchody 1050. rocznicy chrztu 
Mieszka I. także po to, by budować wspólnotę Po-
laków zarówno tych żyjących w kraju, jak i mieszka-
jących za granicą. 

Podczas konferencji minister w Kancelarii Pre-
zydenta RP Wojciech Kolarski odczytał okoliczno-
ściowy list prezydenta Andrzeja Dudy skierowany 
do jej organizatorów i uczestników. Prezydent pod-
kreślił w nim, że Chrzest Polski z 966 r. pozostaje 
„fundamentalnym wydarzeniem konstytuującym 
polski naród”. Przypomniał również, że w obchody 
milenium w 1966 r. bardzo aktywnie włączyły się 
środowiska imigracyjne z różnych państw. „Zaan-
gażowanie ponad 50 tys. naszych rodaków z całe-
go świata ukazało solidarność, ogromną siłę wiary 
oraz szczególną rolę, jaką tradycja chrześcijańska 
odegrała w kształtowaniu narodowej i patriotycz-
nej świadomości” – napisał prezydent. Jego zda-
niem tegoroczne obchody 1050. rocznicy Chrztu 
Polski podejmują i kontynuują ideę Milenium 
Chrztu Polski w 966 r.

Delegat Komisji Episkopatu Polski ds. duszpaster-
stwa emigracji polskiej ks. bp Wiesław Lechowicz 
przypomniał, że uroczystości obchodów 1000-le-
cia Chrztu Polski za granicą rozpoczęły się już 
13 I 1966 r. w Rzymie, w Watykanie, z udziałem pa-
pieża Pawła VI, na którego przyjazd do Polski z oka-
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zji jubileuszu nie zgodziły się komunistyczne wła-
dze. Centralne uroczystości w Stolicy Apostolskiej 
odbyły się 15 V 1966 r.

Pierwszego dnia konferencji poprowadzono 3 pane-
le. Podczas 1. senator Jan Żaryn przybliżył historię ob-
chodów milenijnych na świecie, przedstawiając zarys 
nieznanych współczesnym kart z dziejów naszego kra-
ju. O polskiej myśli politycznej na uchodźstwie wobec 
Millenium Chrztu Polski mówił prof. Marek Kornat z In-
stytutu Historii Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ogólne koncepcje 
polskiej historii, opublikowane na emigracji w okresie 
obchodów milenijnych, zarysował prof. Krzysztof Dyb-
ciak z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
a zagadnienia związane z polską sztuką i polskimi ar-
tystami wobec obchodów Milenium Chrztu Polski na 
emigracji przybliżył prof. Jan Wiktor Sienkiewicz z Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika w toruniu.

Panel 2. poświęcony był m.in. roli Kościoła kato-
lickiego i współpracujących organizacji emigracyj-
nych w utrzymaniu polskiej tożsamości narodowej 
poza granicami Polski. temu zagadnieniu swoje 
wystąpienie poświęciła dr Maria Szonert-Binienda 
ze światowej Rady Badań nad Polonią. „Millenium 
na uchodźstwie – Kościół katolicki a organizacje po-
lonijne w USA, współpraca i jej cele w przeszłości 
i obecnie” to temat wystąpienia prezesa światowej 
Rady Badań nad Polonią Waltera Wiesława Gołę-
biewskiego, a „Obchody 1000-lecia Chrztu Polski 
wśród Polonii kanadyjskiej” – ks. dr. hab. Waldemara 
Glińskiego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego oraz światowej Rady Badań nad Polonią.

Podczas 3. panelu omówiono przebieg obcho-
dów m.in. w Rzymie i turynie.

11 XI 2016 r. w Senacie odbyła się konferencja „Pol-
skie dziedzictwo duchowe i kulturowe na Wscho-
dzie w 1050. rocznicę Chrztu Polski”, podczas której 
przedstawiciele instytucji państwowych, organizacji 
społecznych i duchowieństwa mówili o potrzebie 
opieki nad spuścizną I i II Rzeczypospolitej, znajdu-
jącą się za wschodnią granicą naszego kraju.

Podczas konferencji wiceminister kultury Jarosław 
Sellin omówił działania podejmowane przez resort 
w celu ochrony i rewaloryzacji dóbr kultury znajdują-

cych się za wschodnią granicą, także zabytków sztu-
ki sakralnej. Wiceminister kultury wskazał na ogrom-
ne znaczenie prac inwentaryzacyjnych w obiektach 
sakralnych oraz projektów badawczych i dokumen-
tacyjnych, realizowanych w archiwach poza Polską. 
Od 1993 r. ukazało się już 36 tomów „Materiałów do 
Dziejów Sztuki Sakralnej na Ziemiach Wschodnich 
Dawnej Rzeczypospolitej”, zawierających szcze-
gółową inwentaryzację zabytków i przegląd źródeł 
archiwalnych. Zdaniem wiceministra Jarosława Sel-
lina ochrona spuścizny wielonarodowej i wielokultu-
rowej Rzeczypospolitej jest szczególnym obowiąz-
kiem nas wszystkich.

Wiceprezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wscho-
dzie” Ewa Ziółkowska przedstawiła natomiast pro-
jekty realizowane przez fundację, także we współ-
pracy z Kościołem katolickim. Działalność Zespołu 
Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji 

Episkopatu Polski omówił jego dyrektor ks. Leszek 
Kryza. O roli Kościoła katolickiego na Wschodzie 
jako ostoi polskości i tradycji mówili bp Antoni Dy-
dycz i bp Witalij Skomarowski. Z kolei ks. prof. 
Roman Dzwonkowski zwrócił uwagę na problem 
językowej białorutenizacji i ukrainizacji Kościoła ka-
tolickiego na Wschodzie, co może doprowadzić do 
zaniku używania języka polskiego w liturgii. O polsz-
czyźnie kresowej, jej charakterystycznych cechach 
i obecnej sytuacji mówiła prof. Halina Karaś.

Po konferencji w Belwederze odbyła się uroczy-
stość wręczenia 23 osobom orderów i odznaczeń za 
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wybitne zasługi dla polskiego Kościoła na Wschodzie, 
krzewienie polskiej kultury i tradycji narodowych oraz 
za działalność na rzecz polskich mniejszości narodo-
wych. 

Marszałek Stanisław Karczewski 7 XII 2016 r. 
otworzył w Senacie wystawę „Millenium 966–1966 
na emigracji. Obchody Millenium na Uchodźstwie 
w 50. rocznicę”, przygotowaną przez Stowarzysze-
nie „Wspólnota Polska”. Jak mówił marszałek, wy-
stawa pokazuje uroczystości milenijne na emigra-
cji, to, jak Kościół wraz z 20 mln Polaków świętował 
1000. rocznicę Chrztu Polski, jaka była wielka tro-
ska całej Polonii o pamięć, o polskość, o Polskę. 

Na 16 planszach pokazano obchody 1000-lecia 
Chrztu Polski w 1966 r. w Stanach Zjednoczonych, 

Kanadzie, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Uroczy-
stości milenijne zorganizowano we wszystkich pań-
stwach Europy Zachodniej, a także w ośrodkach 
polskiej diaspory od nowej Zelandii przez Afrykę po 
Amerykę Południową. Brały w nich udział tysiące 
wiernych i przedstawiciele władz lokalnych, a relacje 
ukazywały się w prasie i radiu. 

Na wystawie wykorzystano unikatowe fotografie 
i materiały ikonograficzne, pochodzące ze zbiorów 
archiwalnych instytucji i redakcji czasopism polskich 
z całego świata.

Po otwarciu wystawy odbyła się prezentacja pu-
blikacji „Obchody Milenijne na Uchodźstwie – w 50. 
rocznicę”, przygotowanej po konferencji zorganizo-
wanej 18–19 IV 2016 r. 
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Konferencje, wystawy

Z inicjatywy marszałka Stanisława Karczewskie-
go i prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej dr. n. med. 
Macieja Hamankiewicza 3 III 2016 r. w Senacie 
odbyła się konferencja „Lekarz – zawód szczegól-
nego zaufania społecznego”. Podczas spotkania 
podjęto m.in. próbę odpowiedzi na pytanie o przy-
czyny spadku zaufania społecznego do lekarzy. 
Zastanawiano się, co jest powodem takiego stanu 
rzeczy: źle funkcjonujący system opieki zdrowot-
nej, czy może zmiany, jakie zachodzą we współ-
czesnej medycynie, w sposobie leczenia i postępo-
wania z pacjentami. O zawodzie lekarza mówiono 
wieloaspektowo, zarówno z punktu widzenia rela-
cji z pacjentami, jak i współpracownikami, a także 
jego oceny przez opinię społeczną.

Marszałek Stanisław Karczewski przekonywał, że 
należy zastanowić się, dlaczego spada społeczne 
zaufanie do zawodu lekarza, podczas gdy zaufanie 
pacjentów do ich własnych lekarzy utrzymuje się 
na stabilnym, stosunkowo wysokim poziomie. Jego 
zdaniem wina może nie leży po stronie lekarzy, ale 
otaczającego ich środowiska społecznego, uwa-
runkowanego m.in. finansami służby zdrowia czy 
zmianami wymuszanymi postępem technicznym 
w medycynie. 

W opinii prezesa Macieja Hamankiewicza zaufanie 
pacjenta jest fundamentem pracy lekarzy. Bez tego 
nie ma możliwości uzyskania sukcesu w leczeniu, czy-
li wypełnienia misji zawodu lekarza. Podobny pogląd 
zaprezentował minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. 
Jego zdaniem w budowaniu szczególnego zaufania 
pacjentów do lekarzy istotne jest ich przekonanie, 
że mogą oni zastosować leczenie zgodne z aktual-
ną wiedzą medyczną. Przyznał też, że bliskie jest mu 
pojmowanie zawodu lekarza w kategoriach powoła-
nia czy misji, dlatego nawet w sferze językowej opo-
wiada się za używaniem określenia służba zdrowia, 
a nie ochrona zdrowia. Minister zdrowia podkreślił, że 
do dobrego wykonywania zawodu lekarza potrzebna 
jest ogromna wiedza, umiejętność jej zastosowania, 
zdolność do ciągłego kształcenia, a także umiejętno-
ści nawiązywania relacji z drugim człowiekiem. 

Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z oce-
ną relacji z pacjentami i współpracownikami, do-
konaną przez lekarzy, przedstawioną przez dr. hab. 
n. med. Romualda Krajewskiego z Naczelnej Izby 
Lekarskiej. Badanie przeprowadzono w 2015 r., 
wzięło w nim udział ponad 1700 lekarzy i lekarzy 
dentystów. Jego wyniki pokazują, że pacjenci są 
coraz lepiej poinformowani o swoich problemach 
zdrowotnych i coraz częściej poszukują innych źró-
deł informacji niż ich lekarz prowadzący, przede 
wszystkim w internecie, ale też u znajomych, rodzi-
ny i w telewizji. Ponad połowa lekarzy uważa, że 
wiedza pacjentów o ich problemie pomaga w le-
czeniu, a zaufanie pacjentów do nich jest coraz 
większe. Odpowiedzi na pytania o czas poświęca-
ny pacjentom po raz kolejny potwierdziły, że przy 
„udzielaniu świadczeń zdrowotnych” finansowa-
nych ze środków publicznych obciążenie czynno-
ściami biurowymi jest bardzo duże i zajmuje poło-
wę czasu poświęcanego pacjentowi. 

Na temat poziomu zaufania społecznego do pro-
fesji lekarza w Europie i na świecie wypowiadali się 
prezes światowej Organizacji Dentystycznej FDI 
(World Dental Federation) dr Patrick Hescot i prezes 
Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich z siedzibą 
w Brukseli CPME (Comité Permanent des Médecins 
Européens) dr Jacques de Haller. W opinii dr. Patricka 
Hescota w medycynie ogromną rolę odgrywa profi-
laktyka i współpraca w tym zakresie lekarzy z innymi 
specjalistami i mediami. Jego zdaniem obecnie od-
powiedzialność lekarza polega nie tylko na leczeniu, 
ale przede wszystkim na utrzymywaniu w zdrowiu. 

28 IV 2016 r. wicemarszałek Maria Koc otworzyła 
w Sejmie wystawę „Ofiarom katastrofy smoleń-
skiej”, na której zaprezentowano obrazy, rzeźby, 
utwory literackie 26 artystów, m.in. z Warszawy, 
Białegostoku, Łodzi i Lublina, upamiętniające osoby, 
które zginęły w katastrofie prezydenckiego samolo-
tu pod Smoleńskiem w 2010 r.

Wystawę zainicjowało centrum kultury w Sokoło-
wie Podlaskim, organizatorami były także Sokołow-
ski Ośrodek Kultury i Narodowe Centrum Kultury.
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W uroczystości otwarcia ekspozycji wzięli udział 
m.in. senator Alicja Zając, wdowa po senatorze Sta-
nisławie Zającu, który zginął 10 IV 2010 r., a także 
rodziny innych ofiar.

13 V 2016 r. w Senacie dyskutowano o przyszło-
ści prawa autorskiego w Polsce i Europie, o tym, 
w jaki sposób należy je zmieniać w dobie po-
wszechnej cyfryzacji i zmiany sposobu korzystania 
z dóbr kultury, aby przy zachowaniu zasady posza-
nowania własności intelektualnej nowe technolo-
gie były szansą dla twórców, a jednocześnie, by nie 
ograniczać dostępu do kultury jej konsumentom. 
Uczestnicy konferencji byli zgodni, że polski system 
rekompensat z tytułu kopiowania w ramach użytku 
prywatnego wymaga dostosowania do współcze-
snego rynku cyfrowego. Nowy model powinien 
uwzględniać i równoważyć interesy artystów, kon-
sumentów i przedsiębiorców. 

Konferencję „Prawo autorskie XXI wieku” 
z inicjatywy wicemarszałka Grzegorza Czeleja zor-
ganizował Związek Importerów i Producentów 
Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Branży RtV 
i It – ZIPSEE „Cyfrowa Polska”. Otwierając senackie 
spotkanie, wicemarszałek Grzegorz Czelej podkre-
ślił, że nowe technologie stwarzają nowe pola eks-
ploatacji utworów, co dla artystów może być nie tyl-
ko szansą, ale też zagrożeniem. 

Jak podkreślił prezes ZIPSEE „Cyfrowa Polska” Mi-
chał Kanownik, prawo autorskie, z jednej strony, ma 
chronić twórców, ich pracę, z drugiej zaś – musi być 
gwarantem dostępu do kultury. Nowe technologie, 

internet stwarzają nie tylko nieograniczone możliwo-
ści, ale także zagrożenie naruszeniem prawa autor-
skiego. 

Zdaniem wiceprezes Federacji Konsumentów 
Aleksandry Frączek konsumenci w sposób nieza-
mierzony naruszają prawo autorskie. Dodała, że co-
raz więcej osób chce zgodnie z prawem korzystać 
z dóbr kultury. Skala piractwa nie jest już tak duża 
jak 10 lat temu. Wiceprezes Federacji Konsumentów 
zaapelowała o edukowanie społeczeństwa. Przeko-
nywała, że to najlepszy sposób, by świadomie korzy-
stać z internetu.

Uczestnicy konferencji zapoznali się z raportem 
Polskiej Izby Informatyki i telekomunikacji (PIIt) 
„Ile warte jest selfie”, poświęconym opłacie repro-
graficznej, doliczanej do ceny urządzeń i nośników 
służących do kopiowania, dla organizacji zbioro-
wego zarządzania prawami autorskimi. Stwierdzo-
no w nim, że konsekwencją obecnego systemu re-
kompensaty jest fragmentacja rynku europejskiego, 
a także rosnące obciążenie konsumentów i euro-
pejskiego rynku cyfrowego. Przedstawiając raport, 
ekspert PIIt Jakub Lewandowski zwrócił uwagę na 
konieczność dostosowania opłaty reprograficznej 
do nowoczesnych technologii. 

Pełnomocnik ministra cyfryzacji ds. społeczeń-
stwa informacyjnego Robert Kroplewski zapewnił, 
że resort pracuje nad swoim stanowiskiem w spra-
wie zmiany systemu opłaty rekompensacyjnej. 
Wskazał też na inne modele niż opłata od urządzeń 
i nośników. 

O zaletach rekompensaty finansowanej z budżetu 
państwa, wprowadzonej 1 I 2015 r. w Finlandii, mó-
wił Veli Sinda z the Federation of Finnish technology 
Industries. Jej wysokość jest ustalana na podstawie 
prac zespołu ekspertów w wyniku badań, przepro-
wadzonych przez niezależny instytut badawczy.

7 VI 2016 r. w Senacie, z inicjatywy marszałka Sta-
nisława Karczewskiego i przewodniczącego Komitetu 
Nauk Klinicznych PAN prof. Henryka Skarżyńskiego, 
odbyła się konferencja „Nowoczesne technologie 
medyczne i ich wpływ na codzienną praktykę kli-
niczną w polskiej służbie zdrowia”. Jak mówił prze-
wodniczący Komisji Zdrowia senator Waldemar Kra-
ska, pokazała ona wybrane, innowacyjne osiągnięcia 
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polskiej nauki i medycyny, a także ich wpływ na co-
dzienną praktykę kliniczną, czyli pracę lekarza i efek-
ty leczenia, a więc zdrowie pacjentów.

O wykorzystaniu telemedycyny w codziennej 
praktyce leczniczej mówił prof. Ryszard Piotrowicz 
z Instytutu Kardiologii w Warszawie. W Polsce pro-
cedury telemedyczne realizowane są w wielu ośrod-
kach, ale tylko w ramach projektów naukowo-ba-
dawczych, niewiele z nich zaś je wdraża z powodu 
braku finansowania. Jako przykład wykorzystania 
technologii telemedycyny w praktyce prof. Ryszard 
Piotrowicz wskazał m.in. telemonitoring domowy 
pacjentów z niewydolnością serca (monitorowane 
są stan pacjenta i funkcje wszczepionego urządze-
nia), stosowany w śląskim Centrum Chorób Serca 
w Zabrzu, i telerehabilitację kardiologiczną.

Dyrektor światowego Centrum Słuchu w Kaje-
tanach prof. Henryk Skarżyński swoje wystąpienie 
poświęcił polskim osiągnięciom w leczeniu czę-
ściowej głuchoty. Jak poinformował, udało się m.in. 
uzyskać stymulację elektryczno-akustyczną u dzie-
ci, a także wypracować metody zachowania słuchu 
przedoperacyjnego w 95–100%.

Uczestnicy konferencji zapoznali się również z no-
woczesnymi sposobami leczenia niektórych chorób. 
Prof. Mirosław Ząbek z Wojewódzkiego Szpitala 
Bródnowskiego w Warszawie mówił o tzw. nożu 
gamma (Gamma Knife), który za pomocą promie-
ni kobaltowych pozwala usuwać guzy i inne zmia-
ny w mózgu. Z kolei dyrektor Centrum Onkologii 
w Warszawie prof. Jan Walewski omówił wykorzy-
stanie przeciwciał w leczeniu niektórych chorób no-
wotworowych. 

Uczestnicy konferencji byli zgodni, że polska me-
dycyna jest nowatorska i innowacyjna. Problem to 
brak środków. „Możemy być dumni z polskiej nauki. 
Możemy pokazywać nasze osiągnięcia i dzielić się 
doświadczeniem. Kiedyś polscy lekarze jeździli po 
naukę do innych krajów, a teraz coraz częściej nasi 
koledzy z zagranicy przyjeżdżają do Polski zdoby-
wać wiedzę i doświadczenie” – mówił marszałek 
Stanisław Karczewski.

15 VI 2016 r. w Senacie została otwarta wystawa 
„Ignacy Jan Paderewski (1860–1941). Polak Euro-
pejczyk, mąż stanu i artysta” z okazji 75. rocznicy 

śmierci artysty, która przypada 29 VI 2016 r. Senat 
podjął też uchwałę okolicznościową, w której przy-
pomniał jego dokonania.

Ekspozycja, przygotowana przez Muzeum Niepod-
ległości w Warszawie, była już prezentowana m.in. 
w Operze Lwowskiej podczas IV edycji Międzyna-
rodowego Festiwalu „Odkrywamy Paderewskiego”. 
Jej celem jest przybliżenie postaci tego wybitnego 
Polaka i ukazanie jego drogi życiowej, artystycznej 
i politycznej. Na wystawowych planszach ukazano 
m.in. jego rodzinne gniazdo w Kuryłówce na Podo-
lu, kolejne etapy kariery artystycznej, m.in. sukcesy 
w Stanach Zjednoczonych, działania podejmowane 
na rzecz niepodległości Polski. Przedstawiono także 
reprodukcje portretów Ignacego J. Paderewskiego, 
fragmenty teksów z jego „Pamiętników”, ilustracje 
z koncertu w Madison Square Garden w Nowym 
Jorku w 1932 r., artykuły z prasy zagranicznej, jego 
przepustkę, uprawniającą do wzięcia udziału w pod-
pisaniu traktatu wersalskiego w 1919 r.

Marszałek Stanisław Karczewski 3 VII 2016 r. 
otworzył w Senacie wystawę „Wilno – miasto Mi-
łosierdzia”. Podkreślił, że dzięki niej wszyscy może-
my raz jeszcze poczuć atmosferę wielkiego święta, 
jakim były światowe Dni Młodzieży i wizyta w Pol-
sce papieża Franciszka, bo właśnie w Wilnie narodził 
się kult Bożego Miłosierdzia. 

Wicemarszałek Maria Koc przypomniała, że 
w Wilnie w latach 1933–36 mieszkała w Klasztorze 
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia św. Faustyna. tam 
doznała najbardziej znaczących objawień, spotka-
ła swojego przewodnika duchowego i spowiednika 
bł. ks. Michała Sopoćkę, dzięki któremu zaczęła je 
spisywać w „Dzienniczku”. to także w Wilnie dzięki 
jej wskazówkom powstał obraz Jezusa Miłosiernego 
i rozpoczął się kult Miłosierdzia Bożego, a jego ślady 
są tu widoczne na każdym kroku.

Wystawa, przygotowana przez Stowarzyszenie 
„Wspólnota Polska”, przybliża najważniejsze miejsca 
w Wilnie i jego okolicach, a także osoby związane 
z kultem Miłosierdzia Bożego: św. Faustynę, bł. Mi-
chała Sopoćkę i św. Jana Pawła II. Zaprezentowano 
m.in. zdjęcia świątyń najważniejszych w Wilnie– 
sanktuarium Bożego Miłosierdzia, kościołów pw. 
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Ducha świętego i św. Michała, Ostrej Bramy, cytaty 
z „Dzienniczka” św. Faustyny, pism bł. ks. Michała 
Sopoćki i św. Jana Pawła II. Pokazano także rozpo-
wszechnianie się kultu Miłosierdzia Bożego, m.in. 
powstanie nowego zgromadzenia sióstr Jezusa Mi-
łosiernego czy sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
w Krakowie-Łagiewnikach.

Pomysłodawcą wystawy był ks. Mariusz Arkadiusz 
Marszałek, sekretarz ks. bp. Gintarasa Grušasa. Pro-
jekt zrealizowano we współpracy z Muzeum Księdza 
Józefa Obrembskiego w Mejszagole, filią Muzeum 
Entograficznego Wileńszczyzny w Niemenczynie. 

21 IX 2016 r. w Senacie, w obecności żołnierzy 
Oddziału „Zenona” 34. Pułku Piechoty AK – mjr. 
tadeusza Sobieszczaka ps. „Dudek” i kpt. Ryszarda 
Zaremby ps. „Sawa” oraz rodzin członków tego od-
działu, m.in. senatora Jerzego Fedorowicza, syna sa-
nitariuszki Aliny Fedorowicz ps. „Marta”, marszałek 
Stanisław Karczewski otworzył wystawę poświęco-
ną żołnierzom „Zenona”. 

Marszałek Senatu uhonorował Orłami Senackimi 
mjr. tadeusza Sobieszczaka i kpt. Ryszarda Zarem-
bę. Przemawiając w imieniu żołnierzy „Zenona”, mjr 
tadeusz Sobieszczak dziękował obecnym władzom 
za odwagę w przywracaniu prawdy o naszej historii. 

Na wystawę, przygotowaną przez Stowarzysze-
nie Konna Straż Ochrony Przyrody i tradycji im. 
1. Pułku Strzelców Konnych, składa się 128 zdjęć, 
ukazujących żołnierzy oddziału, a także fotografii 
archiwalnych z lat II wojny światowej. Ekspozycja 
przybliża historię oddziału partyzanckiego, działa-

jącego podczas okupacji niemieckiej na Podlasiu, 
dowodzonego przez mjr. Stefana Wyrzykowskiego 
ps. „Zenon”. Oddział wsławił się m.in. osłoną akcji 
wydobycia z Bugu w okolicy Sarnak i wywiezienia 
z Podlasia niemieckiego pocisku V2, a także ochroną 
radiostacji nadawczo-odbiorczej Komendy Głównej 
AK, zapewniającej łączność KG AK z rządem pol-
skim w Londynie i obsługiwanej przez cichociemne-
go Stanisława Kujawińskiego „Żonkila”.

Wicemarszałek Maria Koc 22 IX 2016 r. otworzyła 
w Senacie wystawę „Obrona Grodna w 1939 r.”, na 
której zaprezentowano powstałe w 2014 r. obrazy 
artystów zrzeszonych w towarzystwie Plastyków 
Polskich przy Związku Polaków na Białorusi. Wice-
marszałek podkreśliła, że te niezwykle wymowne 
i ekspresyjne obrazy przypominają tragiczne wyda-
rzenia sprzed 75 lat. „Obrona Grodna od 20 do 22 
września 1939 r. była aktem niezwykłego heroizmu 

Polaków, a ta wystawa jest wyrazem pamięci o nich” 
– mówiła wicemarszałek Senatu. Jak zaznaczyła, je-
steśmy zobowiązani do przekazywania historii i kul-
tywowania pamięci.

Prezes Związku Polaków na Białorusi Mieczysław 
Jaśkiewicz przypomniał, że w obronie Grodna wzię-
li udział żołnierze, policjanci, mieszkańcy, harcerze, 
uczniowie. Symbolem tej walecznej obrony stał się 
13-letni tadek Jasiński, który zginął po tym, jak so-
wieccy żołnierze użyli go jako żywej tarczy, przy-
wiązując do pancerza czołgu. Dodał, że gen. Włady-
sław Sikorski podczas inspekcji 6. Dywizji Piechoty 
w ZSRR w 1941 r., w której służyli także obrońcy 
Grodna, zapewnił, iż po wojnie miasto zostanie od-
znaczone Virtuti Militari. „Czekamy” – powiedział 
prezes Mieczysław Jaśkiewicz.

Podczas otwarcia wystawy byli obecni m.in. pre-
zes towarzystwa Plastyków Polskich przy Związku 
Polaków na Białorusi Henadiusz Pitsko oraz autorzy 
prezentowanych prac: Walentyna Brysacz, Anatol 
Pietruszewicz, Janina Pilnik i Wacław Romaszko.

19 X 2016 r. marszałek Stanisław Karczewski otwo-
rzył wystawę „Polska światu Papieża dała – Jan 
Paweł II na plakatach”, przygotowaną przez Stowa-
rzyszenie Pamięć Jana Pawła II Społeczne Centrum 
Dokumentacji Pontyfikatu JP II w Rejowcu.
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W opinii wicemarszałek Marii Koc papież Jan Pa-
weł II miał wpływ na rozwój duchowy Kościoła, ale 
także na przemiany polityczne i społeczne na świe-
cie. Na niezwykłość postaci Jana Pawła II zwrócił 
też uwagę kard. Kazimierz Nycz. „Od 2 lat poloni-
ści i wydawcy pochylają się nad jego młodzieńczą 
i kardynalską twórczością. Dzięki tej pracy widzimy 
nieprzebrane bogactwo spuścizny Jana Pawła II” – 
podkreślił.

Na wystawie zaprezentowano 30 plakatów po-
wstałych w latach 1998–2012, nawiązujących m.in. 
do pielgrzymek Jana Pawła II do Polski, a także pro-
mujących jego autobiografię, zapowiadających filmy 
o nim, wystawy fotografii czy koncerty jemu poświę-
cone.

25 XI 2016 r., po ponadrocznym obowiązywaniu 
ustawy o petycjach, w Senacie dyskutowano o sku-
teczności i użyteczności składania i rozpatrywania 
petycji. Konferencja „Doświadczenia stosowania 
ustawy o petycjach. Dobre i złe praktyki, znaki za-
pytania, propozycje zmian”, zorganizowana przez 
Kancelarię Senatu wspólnie z Instytutem Spraw 
Publicznych, zakończyła ogólnopolską kampanię 
informacyjno-edukacyjną PEtYCJA – tWOJE PRA-
WO, prowadzoną przez Kancelarię Senatu wspólnie 
z Instytutem Spraw Publicznych i Biurem Rzecznika 
Praw Obywatelskich.

Uczestnicy senackiego spotkania byli zgodni, 
że niezbędne jest dalsze upowszechnianie wiedzy 
o petycjach zarówno wśród obywateli, jak i władz 
różnego szczebla. Wskazywali także na problemy 
wynikające z trudności rozróżnienia petycji i wnio-
sku, potrzebę umożliwienia zaskarżenia procesu 
rozpatrywania petycji czy nieograniczania składania 
petycji za pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej. Uznali, że choć stosowanie ustawy budzi 
zastrzeżenia, to na zmianę przepisów należy jeszcze 
poczekać.

Otwierając konferencję, wicemarszałek Adam 
Bielan przypomniał, że ustawa o petycjach, która 
obowiązuje od 2015 r., została uchwalona z inicja-
tywy Senatu. Podkreślił, że Izba już od ponad 7 lat 
rozpatruje petycje. Zadanie to zostało powierzone 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. 
Zdaniem wicemarszałka dla obywateli petycje sta-

nowią ważne prawo, z którego korzystają. świadczy 
o tym 3-krotny wzrost liczby składanych do Senatu 
petycji po wejściu w życie ustawy o petycjach.

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar pod-
kreślił, że jego biuro nie tylko monitoruje stosowanie 
ustawy, ale także jest adresatem petycji. Wskazał też 
na potrzebę propagowania nie tylko prawa do pety-
cji, ale także do informacji publicznej.

W ocenie przewodniczącego Komisji Praw Czło-
wieka, Praworządności i Petycji senatora Michała Se-
weryńskiego petycje sprawdziły się jako narzędzie 
służące rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego. 
Senator zwrócił uwagę, że obywatele mają trudności 
w rozróżnieniu i właściwym posługiwaniu się instru-
mentami prawnymi takimi, jak wniosek, skarga, pety-
cja, apel czy inicjatywa obywatelska. Podkreślił też, 
że większość rozpatrywanych przez komisję petycji 
powinna zostać skierowana do organów lokalnych.

Informację o kampanii upowszechniającej usta-
wę o petycjach przedstawiła Danuta Antoszkie-
wicz, kierownik Działu Petycji i Korespondencji 
w Kancelarii Senatu. Kampania rozpoczęła się 
20 V 2015 r. i była skierowana do obywateli, a także 
władz różnego szczebla, administracji publicznej, 
w szczególności samorządów terytorialnych i orga-
nizacji społecznych. 

Uczestnicy konferencji zapoznali się także z ra-
portem podsumowującym monitoring wdrażania 
ustawy o petycjach, przygotowanym przez Instytut 
Spraw Publicznych w ramach projektu „Upowszech-
nienie wiedzy na temat petycji jako instrumentu 
zwiększającego wpływ obywateli na decyzje podej-
mowane przez administrację publiczną”. Jak mówił 
tomasz Schimanek z Instytutu Spraw Publicznych, 
monitoring wykazał, że pomimo rocznego vacatio 
legis ustawy o petycjach i kampanii informacyjnej 
dopiero wejście w życie ustawy uruchomiło proces 
przygotowania się do jej stosowania zarówno przez 
adresatów, jak i przez obywateli. Po prawie roku 
obowiązywania ustawy sytuacja znacząco się po-
prawiła, ale nadal nie wszystkie samorządy gminne 
umieszczają na swoich stronach lub BIP informacje 
o petycjach. Zaobserwowano wiele braków lub nie-
dociągnięć po stronie adresatów petycji, np. prze-
kroczenie czasu rozpatrzenia petycji, lakoniczność 
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uzasadnień rozstrzygnięć petycji, brak informacji 
o reakcji adresata na pozytywnie przez niego rozpa-
trzone petycje. Z kolei składający petycje nie zawsze 
pamiętają o podaniu danych wszystkich podmiotów, 
w imieniu których składana jest petycja, niekiedy nie 
radzą sobie ze zrozumiałym, przejrzystym przedsta-
wieniem swojego żądania i jego uzasadnieniem. 

W Senacie 7 XII 2016 r. dyskutowano o tym, jak 
zapobiegać wykluczeniu społecznemu osób nie-
pełnosprawnych i wspierać aktywność zawodową 
i społeczną cierpiących na choroby przewlekłe. Kon-
ferencję „Zdrowie, aktywność, konstruktywność. 
Wyzwania polityki zdrowotnej i społecznej wobec 
osób niepełnosprawnych” zorganizował marszałek 
Stanisław Karczewski wspólnie z przewodniczącym 
Koalicji na rzecz Zdrowego Starzenia się prof. Bo-
lesławem Samolińskim i prezesem Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
Robertem Kwiatkowskim.

Otwierając spotkanie, marszałek Senatu podkre-
ślił, że dzięki nowym technologiom rzeczywistość 
zmienia się na korzyść osób niepełnosprawnych. 
Nadal jednak problem ich aktywizacji jest niezwykle 
ważny. Dlatego potrzeba nie tylko wsparcia obywa-
telskiego, ale także podejmowania odpowiednich 
działań przez państwo.

Pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych 
Krzysztof Michałkiewicz zaznaczył, że mimo iż oso-
by niepełnosprawne mają takie same prawa jak peł-
nosprawne, ich możliwości są ograniczone. „Jakość 
życia osób niepełnosprawnych w ostatnich 30 latach 
istotnie się zmieniła. Kiedyś walczyliśmy, aby takie 
osoby mogły pracować. teraz mówimy o tym, aby 
ta praca była dobra, aby jakość życia tych osób też 
była dobra” – dodał. 

Przewodniczący Koalicji na rzecz Zdrowego Sta-
rzenia się prof. Bolesław Samoliński omówił program 
koalicji „Konstruktywni. Zdrowi – Aktywni – Kon-
struktywni”. Jego celem jest przygotowanie rozwią-
zań, które pomogą utrzymać zdolność do pracy i za-
pobiec wykluczeniu społecznemu osób dotkniętych 
chorobami przewlekłymi. Przewodniczący koalicji 
podkreślił, że z przeprowadzonych badań i analiz wy-
nika, iż koszty bezpośrednie związane z chorobami 
przewlekłymi osób w wieku produkcyjnym stanowią 
niewielką część kosztów całkowitych. Największą 
częścią są koszty pośrednie związane m.in. z mniej-
szą produktywnością. W jego opinii nakłady pono-
szone na wczesną diagnostykę, opiekę zdrowotną 
i rehabilitację nie mogą być postrzegane w tym wy-
padku tylko jako koszt, ale także jako inwestycja, 
która przyniesie zysk wszystkim – pracownikowi, 
pracodawcy, budżetowi państwa. Działania zmniej-
szające utratę produktywności pracowników z cho-
robami przewlekłymi to przede wszystkim wczesna 
diagnostyka, powszechny dostęp do rehabilitacji, 
edukowanie pracowników i pracodawców w kwestii 
wpływu choroby na zdolność do pracy, efektywna 
współpraca lekarza, pacjenta i pracodawcy w celu 

ograniczenia wpływu choroby i utrzymania zdolno-
ści pracownika do pracy, dostosowanie stanowisk 
pracy dla osób z ograniczoną sprawnością.

Z kolei prezes Państwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych Robert Kwiatkow-
ski wskazał na problemy związane z zatrudnie-
niem osób niepełnosprawnych, w tym z orzeczoną 
niepełnosprawnością. W Polsce pracuje zaledwie 
24% (w administracji państwowej 3%) takich osób, 
a w krajach UE – 45%. W jego opinii należy stworzyć 
system przyjazny zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych, a pracodawca nie powinien ponosić wszyst-
kich kosztów z tym związanych.

W Senacie 19 XII 2016 r. odbyła się konferencja 
„Ignacy Jan Paderewski – wielki artysta”, zorgani-
zowana przez wicemarszałek Marię Koc i przewod-
niczącą Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Pola-
kami za Granicą senator Janinę Sagatowską. 

Otwierając konferencję, wicemarszałek Maria Koc 
podkreśliła, że obecność tak wielu przedstawicieli 
Polonii ze Stanów Zjednoczonych, Francji, Niemiec 
czy Ukrainy świadczy o tym, jak wielką postacią dla 
Polaków za granicą był i jest nadal Ignacy J. Pade-
rewski. 

Wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” 
Marek Różycki poinformował, że od kilku lat sto-
warzyszenie wspólnie z Polsko-Ukraińską Funda-
cją im. Ignacego Jana Paderewskiego organizuje 
we Lwowie festiwal poświęcony temu wybitnemu 
artyście. 
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Dr Xymena Pilch-Nowakowska ze Stowarzyszenia 
Ignacego Jana Paderewskiego przypomniała jego ży-
ciową i artystyczną drogę, która zaczęła się w małej 
wiosce na Podolu, Kuryłówce. Jak podkreśliła, artysta 
był jedną z najbardziej malowniczych postaci prze-
łomu XIX i XX w., pianistą światowej sławy. Równo-
cześnie był mężem stanu i premierem odradzającego 
się państwa polskiego. Pozostał przy tym niezwykle 
naturalny, sympatyczny, dowcipny. Ujmował nie tylko 
swoją grą, ale także zachowaniem i wielkością ducha. 
Na artystyczny sukces niezwykle ciężko pracował. Jak 
mówił: „Jeśli ktoś chce mieć przyjemność z gry, wy-
starczy, że będzie grał, ale jeśli chce, by przyjemność 
z jego gry mieli inni, musi pracować”.

Prof. Adam Wibrowski, prezes Stowarzyszenia Pa-
derewski Lyon de Paris, przypomniał, że we Francji 
od pierwszych występów określano Paderewskiego 
mianem lwa Paryża, nowego Rubinsteina, aposto-
ła pianistyki, nowego Chopina, księcia fortepianu, 
gwiazdy kosmicznego blasku, czarodzieja klawia-
tury, modelowego wzoru artysty czy geniusza mu-
zycznego. Ze względu na rozmiar kariery uznawano 
go za spadkobiercę Franciszka Liszta, a ze względu 
na obywatelskie cnoty porównywano do rzymskiego 
konsula Cincinnatusa. Prof. Adam Wibrowski pod-
kreślił, że oryginalność wypowiedzi Paderewskiego 
jest zawarta w jego polskości. 

W trakcie dyskusji wiele uwagi poświęcono zna-
czeniu Ignacego J. Paderewskiego jako współcze-
snego ambasadora polskiej kultury za granicą, m.in. 
w kontekście festiwali w Paso Robles, Los Angeles 
czy we Lwowie. 

Uczestnicy konferencji wysłuchali fragmentu 
„Etiudy Rewolucyjnej” Fryderyka Chopina w wyko-
naniu Paderewskiego i krótkiego występu młodego 
pianisty francuskiego Emila Reinerta.

„Adam Chmielowski to najpiękniejszy człowiek 
swojego pokolenia. Zrezygnował z kariery arty-
stycznej, ze wszystkich dóbr doczesnych, aby słu-
żyć nędzarzom, stając się jednym z nich (…) Jest 
niedoścignioną inspiracją dla każdego z nas” – mó-
wiła wicemarszałek Maria Koc, otwierając w Se-

nacie 20 XII 2016 r., w obecności sióstr albertynek 
i braci albertów, wystawę „Święty Brat Albert – ży-
cie, powołanie i dzieło”. Wcześniej Izba podjęła 
uchwałę w sprawie uczczenia 100. rocznicy śmierci 
św. Brata Alberta Chmielowskiego, która przypada 
21 XII 2016 r.

Jak mówił ks. Jan Machniak, prof. Uniwersytetu 
Papieskiego Jana Pawła II, brat Albert zapisał się 
w świadomości Polaków jako Ojciec Ubogich. Był 
człowiekiem wielkich przemian, odkrywał oblicze 
Chrystusa i chciał je odnowić w człowieku. 

Ekspozycja, przygotowana przez Zgromadzenie 
Sióstr Albertynek z Krakowa, była prezentowana 
w Senacie z inicjatywy senatora Zbigniewa Cicho-
nia. Ukazała poszczególne okresy życia Adama 
Chmielowskiego – od dzieciństwa w Igołomii przez 
naukę w Instytucie Politechnicznym w Puławach, 
udział w powstaniu styczniowym, w którym stracił 
nogę, studia malarskie w Monachium, śluby zakonne 
w 1888 r., pracę na rzecz ubogich i bezdomnych po 
śmierć w 1916 r. w Krakowie. Na wystawie zaprezen-
towano też reprodukcje wybranych obrazów Adama 
Chmielowskiego, m.in. słynny „Ecce Homo”, który 
powstawał przez 10 lat, przedstawiający wizerunek 
umęczonego Chrystusa. Ekspozycja na stałe jest 
prezentowana w Domu Generalnym Zgromadzenia 
Sióstr Albertynek, w krakowskim Sanktuarium Ecce 
Homo św. Brata Alberta.

Varia

24 IV 2016 r. w Senacie odbył się finał 7. edycji 
Międzynarodowego Turnieju Negocjacyjnego 
(The Warsaw Negotiation Round 2016). Studenc-
kie rozgrywki otworzył wicemarszałek Adam Bielan. 
Zwyciężyli studenci z National Law School of India 
University.

the Warsaw Negotiation Round to jeden z naj-
większych międzynarodowych turniejów nego-
cjacyjnych. W trwającej od 22 IV 2016 r. imprezie, 
zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe 
„Negocjator” ze Szkoły Głównej Handlowej w War-
szawie, wzięło udział 12 drużyn z całego świata. Po 
raz 7. zmierzyli się studenci najlepszych na świecie 
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uczelni prawniczych i biznesowych. O tytuł między-
narodowego mistrza świata w negocjacjach walczy-
ło 12 3-osobowych drużyn. Podczas turnieju studen-
ci mogli sprawdzić swoje umiejętności negocjacyjne 
w realnych sytuacjach biznesowych, wykazać się 
efektywną współpracą, sztuką odpowiedniej argu-
mentacji czy umiejętnościami interpersonalnymi, 
które stanowią podstawę skutecznych negocjacji. 
tematem tegorocznego finału był kryzys kubański.

Wicemarszałkowie Maria Koc i Adam Bielan 
8 XI 2016 r. wzięli udział w uroczystości odsło-
nięcia w Dolince Szwajcarskiej w Warszawie po-
mnika Henryka Sławika i Józsefa Antalla seniora, 
bohaterów II wojny światowej. taki sam pomnik ma 
stanąć w Budapeszcie.

W latach 1939–44 Henryk Sławik i József Antall 
senior wspólnie zabiegali o pomoc dla polskich oby-
wateli, chroniących się na Węgrzech po niemieckiej 
i sowieckiej agresji na Polskę w 1939 r. Henryk Sła-
wik był prezesem Komitetu Obywatelskiego zajmu-
jącego się opieką nad uchodźcami, a József Antall 
pomagał mu w imieniu rządu węgierskiego. Za-
pewnili pomoc ponad 120 tys. polskich uchodźców 

wojennych, ocalili także życie ponad 5 tys. polskich 
Żydów. Wielu od zagłady uratowały specjalnie wy-
stawiane fałszywe dokumenty. Za swoją działalność 
Henryk Sławik i József Antall zostali uhonorowani 
medalem Sprawiedliwy wśród Narodów świata. 
Dzięki ich współpracy z polskimi strukturami woj-
skowymi kilkadziesiąt tysięcy polskich oficerów 
i żołnierzy przedostało się do aliantów.

Odsłonięcie pomnika poprzedziła msza św. w in-
tencji obu bohaterów, polskich uchodźców wojen-
nych i ich węgierskich opiekunów, którą w archika-
tedrze warszawskiej odprawił kard. Kazimierz Nycz 
wspólnie z metropolitą katowickim arcybiskupem 
Wiktorem Skworcem.

Uroczystość zorganizował Urząd ds. Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych wspólnie ze spo-
łecznym komitetem budowy pomnika w Warszawie 
i Budapeszcie, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz Urzędem m.st. Warszawy.

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora marsza-
łek Stanisław Karczewski 14 XI 2016 r. zorganizował 

w Senacie spotkanie „Aktywne, zdrowe starzenie”. 
Do udziału w nim zaprosił osoby, które mimo upły-
wu czasu są aktywne zawodowo, społecznie czy 
fizycznie, zachowały ogromną ciekawość świata, 
pogodę ducha i witalność. 

Jak podkreślił marszałek Stanisław Karczewski, 
chodzi o ukazanie różnych form aktywności senio-
rów i propagowanie ich w społeczeństwie. Jego zda-
niem osoby w starszym wieku mogą być aktywne, 
trzeba jedynie tworzyć ku temu warunki i zwracać 
uwagę na ich problemy. Marszałek zapewnił, że 
obecne władze przywiązują dużą wagę do jakości 
życia seniorów.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elż-
bieta Rafalska omówiła najważniejsze działania, ja-
kie jej resort podejmuje w związku z wyzwaniami 
demograficznymi, przed którymi stoi Polska. Jak 
stwierdziła, do 2050 r. liczba ludności Polski zmniej-
szy się o ponad 4,5 mln osób. Nastąpi znaczne 
zmniejszenie liczby dzieci i osób dorosłych, z 22 do 
40% zwiększy się natomiast odsetek osób w wie-
ku co najmniej 60 lat. Dlatego szeroko rozumiana 
polityka społeczna wobec osób starszych „musi 
stanowić jeden z priorytetów działań publicznych”, 
konieczne jest zapewnienie warunków do zdrowe-
go i aktywnego starzenia. Jako forum otwartego 
dialogu o problemach starzenia się i przeciwdziała-
niu im minister powołała przy swoim urzędzie Radę 
ds. Polityki Senioralnej. Priorytety to poprawa jako-
ści życia osób starszych, ich długa samodzielność 
i aktywność, pełna sprawność. W opinii minister 
rodziny problemy muszą być rozwiązywane kom-
pleksowo, z uwzględnieniem różnych aspektów – 
rodzinnych, społecznych, gospodarczych czy ryn-
ku pracy. 

17–18 XI 2016 r. w Jasionce k. Rzeszowa, pod ho-
norowym patronatem prezydenta Andrzeja Dudy, 
odbył się „Kongres 590”, którego partnerem był Se-
nat. Główny cel kongresu, zorganizowanego przez 
Fundację im. Sławomira Skrzypka, to wymiana idei 
i doświadczeń przedstawicieli środowisk, które mają 
wpływ na rozwój gospodarki i przedsiębiorczości. 
Wzięli w nim udział przedstawiciele władz, m.in. pre-
zydent Andrzej Duda, premier Beata Szydło, mar-
szałek Senatu Stanisław Karczewski, reprezentanci 
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największych polskich i zagranicznych firm, m.in. 
PKO BP, PZU, PGNiG, Asseco, CD Projekt, Google, 
Inglot, Intel, Orange, Pratt & Whitney, a także spe-
cjaliści z zakresu biznesu, nauki, polityki i legislacji. 
Na kongres złożyły się panele tematyczne, poświę-
cone gospodarce i przedsiębiorczości, fora dyskusyj-
ne, prezentacje i wystawy. 

Pierwszy dzień kongresu zakończyła uroczysta 
gala wręczenia Gospodarczych Nagród Prezydenta 
RP. Kapituła wyróżniła najlepsze polskie firmy w ka-
tegoriach: lider małych i średnich przedsiębiorstw, 
narodowy sukces, międzynarodowy sukces, 
odpowiedzialny biznes, najlepszy polski startup oraz 
badania i rozwój. 

W drugim dniu kongresu odbył się panel „Jak 
budować współpracę gospodarczą między Polską 
a Polonią i Polakami za granicą?”. Jego uczestnicy 
zastanawiali się nad tym, w jaki sposób pobudzać 
współpracę polskiego biznesu w kraju i na emigracji, 
a także jak przyciągnąć polonijny kapitał, technolo-
gie i produkty do Polski. 

Jednym z najważniejszych wydarzeń kongresu 
była prezentacja „Konstytucji biznesu” przez wice-
premiera Mateusza Morawieckiego. 

W Senacie 28 XI 2016 r. odbyło się jubileuszo-
we spotkanie senatorów II kadencji. 25 XI 2016 r. 
minęło 25 lat od pierwszego posiedzenia Izby, po-
wołanej w wyniku wyborów przeprowadzonych 
27 X 1991 r. Przed spotkaniem minutą ciszy uczczo-
no pamięć zmarłych senatorów tej kadencji, m.in. 
marszałka Augusta Chełkowskiego i wicemarszałka 
Józefa ślisza.

Senatorowie spotkali się z marszałkiem Stani-
sławem Karczewskim i wicemarszałek Marią Koc. 
Wysłuchali krótkiego rysu historycznego o tamtych 
latach, przedstawionego przez historyka prof. Woj-
ciecha Roszkowskiego. Wspominali swoją pracę 
i wydarzenia z okresu sprawowania mandatu, a także 
odnieśli się do obecnej sytuacji politycznej w kraju. 
Podczas spotkania zaprezentowano skrót wywiadu 
filmowego z senator Dorotą Simonides, 1 z 9 wywia-
dów z senatorami II kadencji, przygotowanych w ra-
mach Archiwum Historii Mówionej Senatu. Z okazji 
jubileuszu senatorowie otrzymali okolicznościowe 
medale senackie.

Marszałek Stanisław Karczewski podkreślił, że 
choć spotkanie ma charakter sentymentalny, jest też 
okazją do przypomnienia nieodległej historii, a jed-
nocześnie do rozmowy o naszej teraźniejszości, 
o tym, co ważne dla kształtowania polskiej demokra-
cji i dla zwiększenia roli Senatu w polskim systemie 
konstytucyjnym. Mimo zmieniających się upraw-
nień drugiej Izby nadal decyduje się w niej o wielu 
ważnych sprawach, niezwykle potrzebne i dobre 
okazują się senackie poprawki. Za niezwykle istot-
ny marszałek uznał powrót środków finansowych 
na opiekę nad Polonią do Senatu obecnej, IX ka-
dencji. Nawiązując do swojego senatorskiego do-
świadczenia, wyraził przekonanie, że to właśnie 
senatorowie decydują o znaczeniu i miejscu Senatu. 
Przypomniał, że na temat drugiej Izby parlamentu 
w debacie publicznej ścierają się różne poglądy, po-
jawiają się nawet populistyczne głosy o jego likwi-
dacji. „Myślę, że nasza senatorska działalność była 
i jest głosem za jego dalszym działaniem” – przeko-
nywał. Jak mówił, jego ambicją jest, aby Senat był 
coraz mocniejszy, aby odgrywał coraz większą rolę, 
„chcemy, żeby wyszedł z cienia Sejmu”.

Jak ocenił marszałek, ważnym wydarzeniem dla 
historii Senatu II kadencji było uchwalenie tzw. małej 
konstytucji. „Po raz pierwszy w ustawie rangi konsty-
tucyjnej stwierdzono, że Sejm oraz Senat są równo-
prawnymi, najwyższymi organami władzy ustawo-
dawczej” – przypomniał.

Wicemarszałek II kadencji Alicja Grześkowiak pod-
kreśliła, że była to trudna i zróżnicowana kadencja. 
Działało wówczas aż 14 klubów parlamentarnych. 
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Mimo różnic politycznych każdy z senatorów chciał 
działać na rzecz dobra Polski. Przyznała jednocze-
śnie, że trudno było dojść do zgody w najbardziej za-
sadniczych kwestiach. „Nie zawsze nam się wszystko 
udawało, ale myślę, że możemy być dumni, że przez 
te niecałe 2 lata kadencji robiliśmy wszystko, co było 
możliwe, żeby pracować dla dobra Polski, nawet, jak 
się różniliśmy” – mówiła Alicja Grześkowiak.

W związku z jubileuszem Kancelaria Senatu przy-
gotowała publikację „Senat i senatorowie II kadencji 
1991–1993”.

Wybory parlamentarne 27 X 1991 r. po raz pierw-
szy po II wojnie światowej były całkowicie wolne 
i wyłoniły Sejm I kadencji i Senat II kadencji. Od-

były się w atmosferze ostrej walki politycznej w ra-
mach obozu solidarnościowego, nazywanej „wojną 
na górze”, która ujawniła liczne konflikty ideowe 
i personalne. Senat II kadencji był reprezentacją 
różnych opcji i nurtów politycznych, funkcjonu-
jących na ówczesnej scenie politycznej, zarówno 
lewicowych i centrowo-liberalnych, jak i prawico-
wych. Na 100 wybranych senatorów 70 pełniło 
mandat po raz pierwszy. Na marszałka Izby wy-
brano Augusta Chełkowskiego oraz 3 wicemar-
szałków: Alicję Grześkowiak, Andrzeja Czapskiego 
i Józefa ślisza. II kadencja Senatu zakończyła się 
31 V 1993 r., w wyniku rozwiązania Sejmu przez 
prezydenta Lecha Wałęsę.



XI
KANCELARIA  
SENAtU





KANCELARIA SENAtU

255

Zmiana na stanowisku szefa Kancelarii Senatu

Marszałek Stanisław Karczewski 23 VI 2016 r. od-
wołał minister Ewę Polkowską ze stanowiska szefa 
Kancelarii w związku z powołaniem jej na wicepre-
zesa Najwyższej Izby Kontroli. 

Na początku 21. posiedzenia Izby marszałek Sta-
nisław Karczewski poinformował o tym senatorów. 
W imieniu swoim i wszystkich senatorów podzięko-
wał minister Ewie Polkowskiej za 25 lat pracy w Kan-
celarii Senatu, za jej wieloletnią służbę dla dobra 
i prestiżu Senatu. Wręczył minister Ewie Polkowskiej 
odznaczenie „25 lat dla Senatu RP”, ustanowione 
w 2014 r.

Ewa Polkowska była legislatorem w Biurze Legisla-
cyjnym Kancelarii Senatu, wicedyrektorem tego biu-
ra, a od 1998 r. – jego dyrektorem. Stanowisko szefa 
Kancelarii Senatu obejmowała od 10 IV 2006 r.

24 VI 2016 r. na stanowisko szefa Kancelarii Sena-
tu został powołany Jakub Kowalski, dotychczasowy 
dyrektor Gabinetu Marszałka Senatu. Jest on absol-
wentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersyte-

tu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów 
podyplomowych z zakresu zarządzania procesem 
inwestycyjnym w Szkole Głównej Handlowej w War-
szawie. Od 2005 r. zawodowo współpracował z par-
lamentarzystami. Od 10 lat jest radnym Rady Miasta 
Radomia.

Popularyzacja wiedzy o Senacie

Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2016 r. popu-
laryzacją wiedzy o Senacie zajmował się Dział Edu-
kacji Obywatelskiej Biura Komunikacji Społecznej 
Kancelarii Senatu. Podejmowano różnego rodzaju 
działania edukacyjne, przygotowywano wystawy 
tematyczne. Organizowano dni otwarte i grupowe 
zwiedzanie Senatu. W omawianym okresie Izbę 
odwiedziło 620 grup zorganizowanych, w tym 
20 obcojęzycznych. W gmachu Senatu gościło 
34 339 osób, w tym 6 tys. – podczas Nocy Muzeów 
(14/15 V 2016 r.), a 3 tys. w czasie dnia otwartego, 
zorganizowanego w Narodowe święto Niepodległo-
ści, 11 XI 2016 r. 

Podczas 13. warszawskiej Nocy Muzeów w Se-
nacie dla zwiedzających przygotowano specjalną 
atrakcję – „Listy z podróży do Ameryki” Henryka 
Sienkiewicza czytał Andrzej Seweryn. Stanowiło to 
nawiązanie do senackiej uchwały, ustanawiającej rok 

2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza. Zwiedzający 
mogli ponadto zobaczyć salę obrad plenarnych, ga-
binet marszałka i salonik, w którym przyjmowane są 
zagraniczne delegacje. Udostępniono senackie kulu-
ary i sale posiedzeń komisji, w których prezentowa-
ne są zdjęcia i pamiątki otrzymane od rodzin byłych 
marszałków Senatu – Andrzeja Stelmachowskiego 
i Augusta Chełkowskiego oraz wicemarszałka Zbi-
gniewa Romaszewskiego. Przewodnicy opowiadali 
o historii Izby, ciekawostki związane z budynkiem. 
Można też było obejrzeć wystawę, przygotowaną 
przez biura edukacji publicznej Instytutu Pamięci 
Narodowej w Poznaniu i Warszawie, Polskie towa-
rzystwo Ziemiańskie oraz Zamek Królewski w War-
szawie, „Europa w rodzinie. Ziemiaństwo polskie 
w dwudziestym wieku”. Pokazywała ona m.in. mapę 
majątków ziemskich w powiatach II RP, fotografie 
zniszczonych dworów i pałaców. Przypominała 
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historię wybranych przedstawicieli rodów Lancko-
rońskich, Czapskich, Jackowskich, Lutosławskich, 
Radziwiłłów czy Raczyńskich. tej nocy w senackich 
wnętrzach prezentowano również wystawę „Strajki 
ustrzycko-rzeszowskie”, przygotowaną przez Biuro 
Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej 
w Rzeszowie. Prezentowała liczne dokumenty, foto-
grafie, wycinki prasowe i plakaty, obrazujące polity-
kę rolną PRL przed 1980 r., początki opozycji chłop-
skiej pod koniec lat 70., strajki w Ustrzykach Dolnych 
i Rzeszowie w latach 1980–81, historię utworzenia 
NSZZ RI „Solidarność”.

W Narodowe święto Niepodległości, 
11 XI 2016 r., Senat także otworzył swoje podwoje 
dla zwiedzających. Goście mogli zobaczyć miejsca, 
gdzie na co dzień pracują senatorowie: salę posie-
dzeń i sale konferencyjne, w których znajdują się 
zdjęcia i pamiątki po byłych marszałkach Senatu 
Andrzeju Stelmachowskim, Auguście Chełkow-
skim i wicemarszałku Zbigniewie Romaszewskim. 
Zwiedzający mogli obejrzeć wystawę „Polacy na 
Kőbányi”, przygotowaną w ramach obchodów 
Roku Solidarności Polsko-Węgierskiej, poświęconą 
Polakom, którzy w latach 20. i 30. XX w. przybyli 
na Węgry i w Kőbányi, dzielnicy Budapesztu, utwo-
rzyli szczególną wspólnotę. Z okazji Roku Henryka 
Sienkiewicza przygotowano natomiast ekspozy-
cję „Ni przez pół służyć, ni przez pół miłować nie 
umiem… – życie i dzieło Henryka Sienkiewicza”, 
przypominającą najważniejsze dzieła i fakty z ży-
cia pisarza, bogato ilustrowaną fotografiami zbio-

rów Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku. 
Zwiedzający mieli szansę podziwiać ją przed ofi-
cjalnym otwarciem 16 XI 2016 r.

W 2016 r. pracownicy Działu Edukacji Obywatel-
skiej Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Senatu 
przeprowadzili 14 lekcji historycznych „Senat staro-
polski”, podczas których uczniowie szkół podstawo-
wych zapoznali się z historią i procedurami obrad 
Senatu. Dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych 
zorganizowano 54 lekcje na temat procesu legisla-
cyjnego, prezentujące proces powstawania ustawy, 
ordynację wyborczą do Sejmu i Senatu, oraz 30 lek-
cji na temat praw i obowiązków parlamentarzystów. 
Dla młodzieży z klas maturalnych, zainteresowanej 
problematyką parlamentarną, prawem, historią i po-
lityką, przygotowano natomiast 6 seminariów „Dzień 
w parlamencie”. 

Dział Edukacji Obywatelskiej, jak co roku, współ-
organizował „Konkurs wiedzy o Senacie”, od 14 lat 
przeprowadzany przez Szkołę Podstawową nr 3 im. 
Senatu RP w Braniewie. W 2-etapowym konkursie, 
dotyczącym historii i współczesnej działalności Se-
natu, wzięli udział uczniowie 8 szkół województwa 
warmińsko-mazurskiego. I miejsce zajął Jan Piekar-
ski ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Ełku, II – Kalina 
Stańczak ze Szkoły Podstawowej w Uzdowie, III zaś 
Bartosz Gdak ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Olecku. 
Komisja konkursowa przyznała także 3 wyróżnienia. 
Gratulując laureatom, marszałek Stanisław Karczew-
ski podziękował również wszystkim uczestnikom 
konkursu. Jak zaznaczył, pytania nie były łatwe, 
tym bardziej cieszy zainteresowanie tym konkursem 
i bardzo dobre wyniki. Zapewnił też obecnych pod-
czas uroczystości uczniów ze Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Braniewie im. Senatu RP, że złoży im wizytę. 
Z kolei burmistrz Braniewa Monika trzcińska pod-
kreśliła, że dzięki konkursowi młodzi ludzie mogą 
uczyć się obywatelskiej postawy.

tego samego dnia laureaci i uczniowie szóstej kla-
sy Szkoły Podstawowej nr 3 w Braniewie zwiedzili 
parlament i wzięli udział w lekcji historycznej „Senat 
staropolski”. 

Zgodnie z obietnicą 1 IX 2016 r. marszałek Stanisław 
Karczewski odwiedził Szkołę Podstawową nr 3 w Bra-
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niewie im. Senatu RP i wziął udział w uroczystej inau-
guracji roku szkolnego. „Drogie dzieci! Życzę wam, 
abyście przychodziły do szkoły z radością! Dbajcie 
o to, abyście się dobrze i mądrze uczyli, bo Polska po-

trzebuje mądrych ludzi!” – zaapelował do uczniów. 
W uroczystości uczestniczyli nie tylko uczniowie i na-
uczyciele, ale także przedstawiciele władz samorządo-
wych i licznie zgromadzeni mieszkańcy Braniewa.

Wydawnictwa

W 2016 r. nakładem Kancelarii Senatu ukazały się 
publikacje „Senat Rzeczypospolitej Polskiej. IX ka-
dencja” z biogramami senatorów obecnej kadencji 
oraz „Senat i senatorowie II kadencji 1991–1993. 25. 
rocznica pierwszego posiedzenia”.

Archiwa Przełomu 1989–1991

W 2016 r. kancelarie: Senatu i Prezydenta realizo-
wały, rozpoczęty w 2011 r., wspólny projekt „Archi-
wa Przełomu 1989–1991”. Nadzór nad projektem 
sprawują szefowie kancelarii: Senatu i Prezydenta 
RP. W efekcie tych działań w obu kancelariach two-
rzone jest centrum informacji na temat historii poli-
tycznej lat 1989–91 przy współudziale wszystkich 
polskich archiwów, muzeów, bibliotek, ośrodków 
kultury i nauki. Obie kancelarie gromadzą, opisują, 
digitalizują i udostępniają zbiory z lat polskiej trans-
formacji politycznej.

Przedstawiciele Archiwum Senatu w maju 2016 r. 
przeprowadzili kwerendę archiwalną w zbiorach 
Działu Historii Muzeum Mazowieckiego w Płocku. 
Stworzyli wykaz zasobów prezentujących aktyw-
ność społeczeństwa Płocka i okolicy. Znalazł się tam 
m.in. zbiór materiałów ulotnych, obrazujących prze-
bieg wyborów do Sejmu i Senatu z 1989 r. i 1991 r. 

oraz prezydenckich i samorządowych z 1990 r. Ko-
pie cyfrowe lub fotografie obiektów trafią również 
do zbiorów projektu. We wrześniu 2016 r. przedsta-
wiciele Archiwum Senatu gościli w Płocku na zapro-
szenie prezesa towarzystwa Naukowego Płockiego 
Zbigniewa Kruszewskiego. Przeprowadzili kweren-
dę w zbiorach Biblioteki Naukowej im. Zielińskich 
towarzystwa Naukowego, w bazie zbiorów zdigi-
talizowanych, w dziale „Prasa II obiegu”. Przedsta-
wiciele Archiwum Kancelarii Prezydenta RP w paź-
dzierniku 2016 r. gościli w Archiwum Państwowym 
w Białymstoku i w Oddziale Instytutu Pamięci Na-
rodowej w Białymstoku. Cele wizyty to poszukiwa-
nie materiałów wzbogacających wiedzę o wydarze-
niach z okresu przełomu 1989–91, dotarcie do osób 
zaangażowanych w działalność NSZZ „Solidarność” 
i różnych ugrupowań opozycji demokratycznej, 
a także ruchów politycznych, które budowały w póź-
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niejszych latach polską scenę polityczną. Archiwiści 
z Kancelarii Prezydenta RP i Kancelarii Senatu w li-
stopadzie 2016 r. odwiedzili Archiwum Państwowe 
i Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Wi-
zyta służyła poznaniu możliwości przeprowadzenia 
kwerendy, rozpoznania zasobów obu placówek i no-
wych nabytków dla projektu.

W czerwcu 2016 r. rozpoczęto wywiady z senato-
rami II kadencji, przeprowadzane w ramach projek-
tów: Archiwum Historii Mówionej Senatu i „Archiwa 
Przełomu 1989–1991” przez Biuro Komunikacji Spo-

łecznej oraz Biuro Analiz i Dokumentacji Kancela-
rii Senatu. Wywiady zostały udostępnione z okazji 
25. rocznicy II kadencji w listopadzie 2016 r. w kata-
logu zasobów on-line projektu.

Na stronie internetowej Senatu, w zakładce: „Archi-
wa Przełomu 1989–1991”, korzystając z przewodnika 
po zasobach, można uzyskać informacje na temat 
zbiorów konkretnej instytucji (wykaz dokumentów 
wchodzących w zakres tematyczny projektu „Archi-
wa Przełomu 1989–1991”, dane na temat źródła). 
Można także dowiedzieć się, co i w jakiej formie zo-
stało już przekazane do Archiwów Przełomu, które 
ze zbiorów wprowadzono do katalogu zasobów on-
-line. W zakładce umieszczono też specjalną aplika-
cję przeznaczoną do podstawowego katalogowania 
zbiorów dla Archiwów Przełomu 1989–1991 przez 
partnerów zewnętrznych. Na liście dotychczasowych 
partnerów projektu znajdują się zarówno osoby pry-
watne (m.in. byli i obecni senatorowie), które przeka-
zały dokumentację, jak i instytucje, zgłaszające chęć 
współpracy. Od czerwca 2016 r., klikając w odnośnik: 
„dysputy historyczne” natomiast, można przeczytać 
artykuły badaczy i świadków historii na temat wyda-
rzeń okresu objętego projektem.
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