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Senat wobec epidemii wirusa 
SARS-CoV-2

Senat pierwszy, jeszcze przed pojawieniem 
się 1.  przypadku zakażenia koronawiru-
sem w Polsce, zainteresował się sytuacją 
związaną z epidemią, która rozpoczęła się 
pod koniec 2019 r. w środkowych Chinach, 
w  mieście Wuhan. Na wniosek Komisji 
Zdrowia 4 lutego 2020 r. wiceminister zdro-
wia Waldemar Kraska i główny inspektor 
sanitarny Jarosław Pinkas przedstawili 
senatorom informację na temat aktualnej 
sytuacji w Polsce w związku z zagrożeniem 
koronawirusem. Jak podkreśliła przewodni-
cząca komisji senator Beata Libera-Małecka, 
senatorom należy się rzetelna informacja na 
temat działań podjętych przez rząd w celu 
przygotowania społeczeństwa do  epide-
mii koronawirusa i zapobiegania jego roz-
przestrzenianiu się. Przedstawiciele rządu 
zapewniali, że sytuacja jest pod kontro-
lą, a  służby są właściwie przygotowane. 

Podsumowując dyskusję, senator Beata 
Małecka-Libera zapowiedziała, że Komi-
sja Zdrowia będzie bardzo wnikliwie przy-
glądać się rozwojowi sytuacji. Z  kolejną 
informacją o  sytuacji epidemiologicznej 
związanej z rozprzestrzenianiem się wiru-
sa SARS-CoV-2 senatorowie zapoznali się 
podczas 5. posiedzenia Izby, 27 lutego 2020 r. 

Marszałek Tomasz Grodzki 6  marca 
2020 r., przed 6. posiedzeniem Senatu, pod-
czas którego rozpatrywano przygotowaną 
przez rząd ustawę o szczególnych rozwiąza-
niach związanych z zapobieganiem, przeciw-
działaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych, zapowiedział, że Izba 
będzie monitorować wykonanie przepisów 
ustawy dotyczącej walki z epidemią korona-
wirusa. Wyraził nadzieję, że przygotowana 
przez rząd specustawa pozwoli wykorzystać 
wskazane w niej narzędzia w sposób, który 
„będzie służył dobru i zdrowiu nas wszyst-
kich. Zaznaczył, że Senat w związku z sytu-
acją postanowił działać szybko. „Będziemy 
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działalności zakładu pracy, a także odrocze-
nia terminu płatności składek na ubezpiecze-
nie społeczne i rozłożenia ich na raty. Projekt 
określa też zasady wykonywania i kontrolo-
wania pracy zdalnej, uprawnia do dodatko-
wego zasiłku opiekuńczego rodziców dzieci 
do 15. roku życia i wydłuża okres przysłu-
giwania zasiłku na  cały czas zamknięcia 
szkoły. Umożliwia lekarzom specjalistom, 
wykonującym prywatną praktykę, zakup 
środków ochrony osobistej i biobójczych oraz 
innych wyrobów medycznych niezbędnych 
dla ochrony przed zarażeniem się koronawi-
rusem. Do 31 marca 2020 r. Sejm nie zajął się 
senackim projektem ustawy; został on skie-
rowany do pierwszego czytania do Komisji 
Finansów Publicznych. 

Marszałek Tomasz Grodzki 10 i 23 mar-
ca 2020 r. wziął udział w posiedzeniach Rady 
Bezpieczeństwa Narodowego (RBN), zwoła-
nych przez prezydenta Andrzeja Dudę, po-
święconych współdziałaniu i zapobieganiu 
koronawirusowi. Po pierwszym z nich mar-
szałek powiedział, że dyskusja była bardzo 
merytoryczna, poruszano kwestie zdrowot-
ne, co do których „była w ogromnej większo-
ści zgoda”. Poinformował też, że „były różnice 
związane z podejściem do konsekwencji go-
spodarczych zagrożenia epidemią koronawi-
rusa”. Posiedzenie RBN 23 marca poświęcono 
ustawowym rozwiązaniom, umożliwiającym 
likwidację negatywnych społeczno-gospo-
darczych skutków epidemii koronawirusa, 
tzw. tarczy antykryzysowej. „Senat zrobi 
wszystko, by pokonać epidemię i zmniejszyć 
jej negatywne skutki” – zapewnił marszałek. 

to monitorować, będziemy się temu przyglą-
dać, jak rząd i władza korzysta z ogromnych 
uprawnień, które daje ta ustawa, i nie jest 
wykluczone, że Senat na następnym posie-
dzeniu zainicjuje inicjatywę ustawodawczą, 
która szczególnie kontrowersyjne zapisy 
ustawy będzie próbowała zmodyfikować”  
– oświadczył marszałek.

Zgodnie z tą zapowiedzią na 7. posie-
dzeniu, 13 marca 2020 r., Izba zdecydowała 
o skierowaniu do Sejmu projektu nowelizacji 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach zwią-
zanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i  zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. 
Projekt doprecyzowuje przepisy ustawy do-
tyczącej walki z koronawirusem, a także ma 
na  celu zminimalizowanie negatywnych 
skutków epidemii COVID-19 dla polskiej 
gospodarki, w  szczególności dla mikro- 
i małych przedsiębiorstw. Przewiduje m.in. 
rekompensaty i preferencyjne pożyczki dla 
przedsiębiorców poszkodowanych z powodu 
epidemii; możliwość czasowego zawieszenia 
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zapewnieniu bezpieczeństwa senatorom, 
pracownikom Kancelarii Senatu oraz dzien-
nikarzom i gościom. Podczas 8. posiedzenia 
Izby, 30–31 marca 2020 r., zastosowano spe-
cjalne środki, zapewniające bezpieczeństwo 
sanitarno-epidemiologiczne. Senatorowie 
obradowali w 3 salach z zachowaniem bez-
piecznych odległości. 

W związku z zagrożeniem koronawi-
rusem 6  marca 2020  r. marszałek Sejmu 
w porozumieniu z marszałkiem Senatu wy-
dał zarządzenie, które określiło tymczaso-
we zmiany organizacyjne, służące ochronie 
zdrowia osób przebywających na  terenie 
parlamentu. Na  jego podstawie odwołano 
m.in. wizyty grup wycieczkowych. Ogra-
niczono wstęp do  kompleksu budynków 
do parlamentarzystów, pracowników kance-
larii, dziennikarzy i niektórych innych osób. 

W  związku z  zakażeniami wirusem 
SARS-CoV-2 w  Polsce 14  marca  2020  r. 
ogłoszono stan zagrożenia epidemiczne-
go, a od 20 marca 2020 r. – stan epidemii. 
Wprowadzono liczne zakazy i ograniczenia. 
Kancelaria Senatu zmieniła swój tryb pracy 
i wprowadziła szereg rozwiązań, które mają 
zapobiec pojawieniu się koronawirusa i roz-
przestrzenianiu w budynkach parlamentu. 
Podjęto także działania sanitarne służące 

Z posiedzeń Senatu

Rozpatrzone ustawy

3. posiedzenie Senatu  
(15–17 stycznia 2020 r.)

Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów

Senat odrzucił ustawę o zmianie ustawy 
– Prawo o ustroju sądów powszechnych, 
ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektó-
rych innych ustaw.

Nowelizacja uchwalona przez Sejm 
przewiduje odpowiedzialność dyscyplinarną 
sędziów za działania lub zaniechania mogące 
uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjo-
nowanie wymiaru sprawiedliwości, za kwe-
stionowanie istnienia stosunku służbowego 
innego sędziego czy skuteczności jego powo-
łania. Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw 
Publicznych Sądu Najwyższego powierza 
rozpoznawanie skarg dotyczących podwa-
żenia statusu sędziego lub jego uprawnień 
do wykonywania zadań z zakresu wymia-
ru sprawiedliwości, a także rozpatrywanie 

skarg o stwierdzenie niezgodności z pra-
wem prawomocnego orzeczenia SN i  in-
nych sądów, jeśli niezgodność z  prawem 
polega na podważeniu statusu lub legalno-
ści działania sędziego, który wydał orzecze-
nie w sprawie. Nowela nie dopuszcza także 
kwestionowania przez Sąd Najwyższy umo-
cowania sądów i trybunałów, konstytucyj-
nych organów państwowych oraz organów 
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kontroli i ochrony prawa. SN nie będzie też 
dokonywać oceny zgodności z prawem po-
wołania sędziego na urząd i jego uprawnień 
do wykonywania zadań z zakresu wymiaru 
sprawiedliwości. Izba Dyscyplinarna SN ma 
rozpoznawać wnioski o uchylenie immuni-
tetu sędziego i prokuratora. 

Ustawa wprowadza też zmiany w pro-
cedurze wyboru I prezesa SN, kandydata 
na to stanowisko będzie mógł zgłosić każdy 
sędzia SN. W razie braku kworum (co naj-
mniej 84 członków Zgromadzenia Ogólnego 
Sędziów SN) do ważności wyboru wymagana 
będzie obecność co najmniej 32 jego człon-
ków. Nowela nakłada również na sędziów 
i prokuratorów obowiązek poinformowania, 
do jakich partii, stowarzyszeń czy zrzeszeń 
należą. Zmienia także przepisy dotyczące sa-
morządu sędziowskiego, przedmiotem ob-
rad kolegium i samorządu sędziowskiego nie 

mogą być tematy polityczne, w szczególności 
zabronione jest „podejmowanie uchwał pod-
ważających zasady funkcjonowania władz RP 
i jej konstytucyjnych organów”. 

Zwolnienie z podatku dochodowego dotacji 
na zakup nisko- i zeroemisyjnych pojazdów

Izba przyjęła bez poprawek ustawę o zmia-
nie ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych oraz ustawy o podatku dochodo-
wym od osób prawnych.

Na  jej podstawie z  podatku docho-
dowego zostaną zwolnione świadczenia, 
w  szczególności dotacje i  kwoty umorzo-
nych pożyczek, otrzymane ze środków Fun-
duszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT), 
a przeznaczone na zakup nisko- i zeroemi-
syjnych pojazdów. Zgodnie z założeniami 
nowe przepisy będą mieć korzystny wpływ 
na działalność mikro-, małych i  średnich 
przedsiębiorstw, działających w sferze m.in. 
usług publicznego transportu zbiorowego, 
innowacji i sektora motoryzacji. Zwolnienie 
z podatku przyczyni się do zwiększenia za-
interesowania wsparciem ze środków FNT, 
dedykowanego niskoemisyjnemu transpor-
towi i paliwom alternatywnym. W wypadku 
zakupu pojazdu elektrycznego maksymalna 
wysokość wsparcia dla osoby nieprowadzą-
cej działalności gospodarczej to 30% ceny za-
kupu, ale nie więcej niż 37,5 tys. zł, przy cenie 
nabycia takiego pojazdu nieprzekraczającej 
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125 tys. zł, w wypadku pojazdu napędzanego 
wodorem maksymalne wsparcie to również 
30% ceny zakupu, ale nie więcej niż 90 tys. zł, 
maksymalna cena zakupu to 300 tys. zł.

„Twój e-PIT” dla przedsiębiorców od 2021 r.

Izba wprowadziła 2 poprawki do ustawy 
o zmianie ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych oraz ustawy o zryczał-
towanym podatku dochodowym od niektó-
rych przychodów osiąganych przez osoby 
fizyczne. Wyłączają one z  katalogu udo-
stępnianych przez Krajową Administrację 
Skarbową zeznań podatkowych rozliczenia 
związane z prowadzoną działalnością go-
spodarczą jedynie za 2019 r. Oznacza to, że 
usługa „Twój e-PIT” dla osób prowadzących 
działalność gospodarczą powinna być do-
stępna w 2021 r.

Nowelizacja przewiduje, że wstępnie 
wypełnione zeznania podatkowe nie będą 
udostępniane przez Krajową Administrację 
Skarbową za pośrednictwem portalu podat-
kowego podatnikom prowadzącym poza-
rolniczą działalność gospodarczą lub działy 
specjalne produkcji rolnej. Za 2019 r. rozliczą 
się oni jak dotychczas – składając zeznania 
w formie papierowej lub elektronicznej, czyli 
przez system e-deklaracje.

Usługa „Twój e-PIT” dla osób prowa-
dzących działalność gospodarczą i  dzia-
ły specjalne produkcji rolnej miała być 

udostępniona 15 lutego 2020 r. Zmianę tego 
terminu uzasadniono koniecznością dosto-
sowania przepisów do zmian podatkowych 
wprowadzonych w 2019 r., m.in. ulgi dla mło-
dych i nowej skali podatkowej. Do 2022 r. 
zostanie uruchomiona usługa udostępnie-
nia zeznań podatkowych dla przedsiębior-
ców w ramach projektu e-Urząd Skarbowy. 
Udostępnianie kolejnych usług zacznie się 
w połowie 2020 r., a zostanie zakończone 
w 2022 r. 

Program e-Urząd Skarbowy to nowa 
usługa, polegająca na tym, że podatniko-
wi udostępniony zostanie serwis podobny 
do bankowości internetowej. Poprzez dedy-
kowane sobie imienne konto podatnik będzie 
mógł zapłacić on-line PIT, CIT i VAT, opłaty 
skarbowe i mandaty. Będzie mógł także ob-
serwować saldo swoich płatności, historię 
operacji, zyska dostęp do złożonych dekla-
racji, dokumentów, plików JPK, informacji 
o zarejestrowanych na siebie kasach on-line 
i e-paragonach. Będzie mógł również złożyć 
wniosek o zaświadczenie np. o niezaleganiu 
z podatkami i otrzymać je automatycznie 
on-line. 

Walka z afrykańskim pomorem świń

Senat przyjął bez poprawek ustawę o zmia-
nie niektórych ustaw w  celu ułatwienia 
zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. 

Nowe przepisy mają ułatwić zwalczanie 
chorób zakaźnych zwierząt, przede wszyst-
kim afrykańskiego pomoru świń (ASF). 
Wprowadzają: zakaz blokowania polowań, 
odstrzał sanitarny dzikich zwierząt przez 
policjantów, żołnierzy, strażaków i pogra-
niczników, możliwość budowy niecek de-
zynfekcyjnych bez konieczności uzyskania 
pozwoleń, wykorzystanie Funduszu Leśnego 
do budowy ogrodzeń, konieczność przestrze-
gania bioasekuracji przez uczestników polo-
wań. Nowela upoważnia ponadto wojewodę 
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do wydania nadleśniczemu polecenia wy-
konania na określonym obszarze ogrodzeń 
ograniczających lub zatrzymujących migra-
cję zwierząt z terenów leśnych. Nowelizacja 
wprowadza możliwość karania zarządców 
dróg publicznych, którzy – wbrew nakazowi 
powiatowego lekarza weterynarii lub woje-
wody – nie zamkną znajdujących się w pa-
sach drogowych przejść dla zwierząt lub nie 
zbudują ogrodzeń. 

Wybór senatorów do Krajowej Rady 
Sądownictwa

Izba wybrała senatorów Krzysztofa Kwiat-
kowskiego i Bogdana Zdrojewskiego do skła-
du Krajowej Rady Sądownictwa. 

4. posiedzenie Senatu  
(5–7 lutego 2020 r.)

Rekompensata dla TVP i Polskiego Radia

Izba odrzuciła ustawę o zmianie ustawy 
o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opła-
tach abonamentowych.

Nowela uchwalona przez Sejm prze-
widuje rekompensatę w  2020  r. dla TVP 
i Polskiego Radia w związku z utraconymi 
wpływami z opłat abonamentowych z  ty-
tułu zwolnień w 2020 r. z uwzględnieniem 
części rekompensaty niewypłaconych w la-
tach 2018–19. Zakłada, że minister finan-
sów, na wniosek Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji, przekaże jednostkom publicz-
nej radiofonii i telewizji skarbowe papiery 
wartościowe, o łącznej wartości nominalnej 
1,95 mld zł, jako rekompensatę z przeznacze-
niem na realizację przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji misji publicznej.

Środki z rekompensaty Krajowa Rada 
Radiofonii i Telewizji podzieli między je-
dnostki publicznej radiofonii i  telewizji 
z  przeznaczeniem na  wypełnianie misji 
publicznej. Jednostki publicznej radiofonii 
i  telewizji w  projektach kart powinności 
na  lata 2020–24 uwzględniają w  każdym 
roku objętym tą kartą wysokość przycho-
dów ze środków publicznych na poziomie 
nie niższym niż suma prognozowanych 
wpływów z opłat abonamentowych na rok 
2020 i rekompensaty.
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Jak zakłada nowelizacja, jednostki pub-
licznej radiofonii i telewizji, nie później niż 
do 15 kwietnia 2020 r., opracowują i przeka-
zują Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji 
projekty zmienionych planów programowo-
-finansowych na rok 2020, uwzględniające 
wartość nominalną skarbowych papierów 
wartościowych, ustaloną dla poszczególnych 
jednostek publicznej radiofonii i telewizji, 
i prognozowane w związku z tym przycho-
dy. Taki sam mechanizm, wykorzystujący 
skarbowe papiery wartościowe, zastosowa-
no w 2017 i 2019 r.

„Trzynastki” dla emerytów i rencistów

Izba odrzuciła wniosek o przyjęcie usta-
wy o dodatkowym rocznym świadczeniu 
pieniężnym dla emerytów i rencistów bez 
poprawek i wprowadziła do niej 8 zmian, 
w większości porządkujących terminologię 
ustawy. Senat postanowił też, że dodatkowe 
roczne świadczenie nie będzie finansowane 
ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

Nowela przewiduje, że emeryci i renci-
ści corocznie będą otrzymywać dodatkowe 
świadczenie w wysokości najniższej eme-
rytury. „Trzynastki” będą wypłacane w wy-
sokości najniższej emerytury obowiązującej 
od 1 marca roku, w którym wypłacane jest 
dodatkowe świadczenie. Dodatkowe świad-
czenia będą wypłacane z urzędu. Otrzymają 
je osoby pobierające emerytury i renty w sy-
stemie powszechnym, emerytury i  renty 
rolników, służb mundurowych, emerytury 
pomostowe, świadczenia i  zasiłki przed-
emerytalne, renty socjalne i strukturalne, 
nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, 
rodzicielskie świadczenia uzupełniające oraz 
renty inwalidów wojennych i wojskowych. 
Z kwoty świadczenia nie będą dokonywane 
potrącenia i egzekucje, nie będzie też ona 
wliczana do dochodu. Źródłem finansowania 

mają być pieniądze Funduszu Solidarnościo-
wego i z budżetu państwa.

Podwyżki emerytur i rent

Izba poparła bez poprawek ustawę o zmia-
nie ustawy o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeń Społecznych oraz 
niektórych innych ustaw.

Nowelizacja modyfikuje zasady wa-
loryzacji emerytur i  rent. Przewiduje, że 
od  1  marca wszystkie emerytury i  renty 
wzrosną o 3,24%, nie mniej niż o 70 zł brut-
to (35 zł w wypadku emerytury częściowej 
i 52,50 zł – renty z tytułu częściowej niezdol-
ności do pracy i renty inwalidzkiej III gru-
py). Do 1200 zł wzrosną najniższe emerytury, 
renty z tytułu całkowitej niezdolności do pra-
cy, renty rodzinne i renty socjalne, do 900 zł 
– renty z  tytułu częściowej niezdolności 
do pracy. Dodatki do emerytur i rent zosta-
ną podwyższone procentowym wskaźnikiem 
waloryzacji.

Wyższą podwyżkę otrzyma około 
6,2 mln emerytów i rencistów, osoby, których 
świadczenie nie przekracza 2160,49 zł brut-
to. Nowelizacja podwyższa także do 1700 zł 
próg uprawniający do wypłaty świadczenia 
dla osób, które ukończyły 18 lat i są niezdolne 
do samodzielnej egzystencji.
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Szczególne rozwiązania w realizacji ustawy 
budżetowej na 2020 r.

Senat wprowadził 8  poprawek do  usta-
wy o szczególnych rozwiązaniach służą-
cych realizacji ustawy budżetowej na rok 
2020. Jedna z nich zakłada wyrównanie 
podwyżek dla nauczycieli od 1 stycznia, 
a nie od 1 września 2020 r. Kolejne sena-
ckie zmiany mają na celu zagwarantowa-
nie wyodrębnienia w budżecie ministra 
edukacji środków na doskonalenie zawo-
dowe nauczycieli i nagrody za osiągnięcia 
dydaktyczno-wychowawcze w  wysoko-
ści określonej w Karcie Nauczyciela i za-
stosowanie kwoty bazowej obowiązującej 
1 stycznia 2019 r. Następna poprawka ma 
na  celu częściowe odmrożenie odpisu 
na  zakładowy fundusz świadczeń so-
cjalnych dla  nauczycieli. Inna zmiana 
przewiduje, że w  2020  r. rezerwa części 
oświatowej subwencji ogólnej może być 
zwiększona o 50 mln zł z rezerwy celowej 
budżetu państwa. Izba opowiedziała się po-
nadto za utrzymaniem kontroli parlamen-
tarnej nad przenoszeniem przez ministrów 
finansów i obrony narodowej wydatków za-
planowanych w części: obrona narodowa 
i za wydatkowaniem środków Funduszu 
– Centralna Ewidencja Pojazdów i  Kie-
rowców tylko na te cele, dla których został 
utworzony.

Ustawa wprowadza m.in. zmiany do-
tyczące Funduszu Pracy. Ponad 2,2 mld zł 
z  jego środków zostanie przeznaczone 
na  finansowanie staży podyplomowych 
oraz szkoleń specjalizacyjnych lekarzy i le-
karzy dentystów oraz specjalizacji pielęg-
niarek i położnych. 310 mln zł z Funduszu 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowni-
czych zostanie przeznaczone na refunda-
cję pracodawcom wynagrodzeń i  składek 
na ubezpieczenia społeczne młodocianych 
pracowników.

Ustawa zapewnia również środki na wy-
płatę ekwiwalentów pieniężnych z  tytułu 
prawa do bezpłatnego węgla w części budże-
towej prezesa ZUS. Umożliwia finansowanie 
wydatków (433,1 mln zł) związanych z mo-
dernizacją wyposażenia służb podległych 
resortowi spraw wewnętrznych i admini-
stracji w ramach „Programu modernizacji 
Policji, Straży Granicznej, Państwowej Stra-
ży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa”. Wy-
znacza także na 30 września 2020 r. termin 
wypłaty podwyżki wynagrodzeń nauczycieli 
w związku z kwotą bazową i obowiązek wy-
równania od 1 września 2020 r.

Nowe działy administracji rządowej

Senat odrzucił ustawę o zmianie ustawy 
o działach administracji rządowej oraz nie-
których innych ustaw.
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Nowelizacja uchwalona przez Sejm za- 
kłada m.in. wyodrębnienie 2 nowych dzia-
łów administracji rządowej – „aktywa pań-
stwowe” i „klimat”. Przewiduje, że minister 
aktywów państwowych będzie mieć kompe-
tencje inicjowania polityki państwa w zakre-
sie gospodarowania mieniem państwowym, 
wykonywania praw majątkowych i osobis-
tych przysługujących Skarbowi Państwa, 
a także ochrony interesów Skarbu Państwa. 
Otrzyma też kompetencje inicjowania po-
lityki państwa w  zakresie wykorzystania 
mienia państwowego, będzie miał też moż-
liwość zgłoszenia sprzeciwu wobec decyzji 
o likwidacji przedsiębiorstwa państwowego.

Do  zadań resortu klimatu zaliczono 
m.in.: wdrażanie polityki klimatycznej UE, 
ochronę i kształtowanie środowiska, racjo-
nalne wykorzystywanie jego zasobów, za-
rządzanie emisjami gazów cieplarnianych 
i  innych substancji oraz handel upraw-
nieniami do emisji gazów cieplarnianych, 
gospodarkę odpadami, efektywność ener-
getyczną oraz rozwój i wykorzystanie odna-
wialnych źródeł energii. Ustawa wprowadza 
także zmiany w  zakresie spraw objętych 
działem „członkostwo Rzeczypospolitej Pol-
skiej w Unii Europejskiej”.

Ustawa zakłada również zmiany w usta-
wie o  działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, powierzając we wskaza-
nym zakresie opiekę nad Polonią i Polaka-
mi za granicą Senatowi RP i prezesowi Rady 
Ministrów. Opieka, sprawowana w szczegól-
ności poprzez współpracę z organizacjami 
pozarządowymi i wskazanymi podmiota-
mi, ma polegać na zlecaniu realizacji zadań 
publicznych finansowanych z części budże-
tu państwa dotyczących kancelarii: Senatu, 
Prezesa Rady Ministrów albo właściwego 
ministra.

Eliminacja kolejowych wykluczeń 
komunikacyjnych

Senat przyjął z poprawką ustawę o zmianie 
ustawy o transporcie kolejowym oraz nie-
których innych ustaw. Postanowił utrzymać 
przepis, umożliwiający wszczynanie z urzę-
du przez wojewodę postępowania w spra-
wie potwierdzenia nabycia przez gminy 
własności nieruchomości, które stały się 
ich własnością z mocy prawa i nie zostały 
objęte spisami inwentaryzacyjnymi, prze-
kazanymi wojewodzie do 31 grudnia 2005 r.

Nowelizacja ma na celu powstrzyma-
nie degradacji infrastruktury kolejowej, 
likwidacji nieeksploatowanych lub wyga-
szanych linii i eliminowanie wykluczeń ko-
munikacyjnych. Tereny kolejowe, które są 
niewykorzystywane, zostaną przywrócone 
do ponownego użytku na cele transportowe. 
Możliwe będzie też przekazywanie linii kole-
jowych do nieodpłatnego korzystania przez 
samorządy. Ograniczona zostanie również 
likwidacja linii kolejowych pod warunkiem 
uzyskania zgody ministra infrastruktury.

Nowe przepisy pozwolą na wsparcie 
samorządów województw, które będą mo-
gły realizować przewozy kolejowe dalej niż 
do najbliższej stacji za granicą wojewódz-
twa, co ma poprawić komunikację na  te-
renach pozbawionych dogodnych połączeń 
kolejowych. Przewozy na styku województw 
będą wykonywane na odległość 30 km poza 
granicę województwa, a nie tylko do najbliż-
szej stacji. 

Dodatkowe wsparcie finansowe  
dla hodowców bydła i trzody chlewnej

Izba przyjęła bez poprawek noweliza-
cję ustawy o  wspieraniu rozwoju ob-
szarów wiejskich z  udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz  
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Rozwoju Obszarów Wiejskich w  ramach  
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014–2020.

Ustawa przewiduje, że rolnicy hodują-
cy krowy i świnie będą mogli otrzymać do-
datkowe wsparcie finansowe, jeśli poprawią 
warunki utrzymania zwierząt, np. zwiększą 
powierzchnię przypadającą na 1 zwierzę co 
najmniej o 20% ponad wymogi minimalne 
albo dadzą zwierzętom dostęp do pastwiska 
lub wybiegu. Na dodatkowe dopłaty prze-
znaczono 50 mln euro w ramach działania 
„Dobrostan zwierząt” z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–20. 

Aby otrzymać środki, trzeba będzie 
przygotować plan poprawy dobrostanu 
zwierząt. Rolnik dostanie dopłatę w wyso-
kości 185 zł rocznie do krowy mlecznej, jeżeli 
będzie ją wypasał minimum 120 dni, dopłata 
do krów mlecznych utrzymywanych grupo-
wo w budynkach o powierzchni zwiększonej 
o 20% wyniesie 595 zł rocznie. Rolnik otrzy-
ma dopłatę do krów „mamek” w wysokości 
329 zł rocznie, jeśli poza okresem wypasu 
zapewni im dostęp do środowiska zewnętrz-
nego. Dopłaty dla hodowców trzody wyniosą: 
301 zł rocznie do lochy, a 24 zł do tucznika. 
Utrzymanie świń na wolnym wybiegu w Pol-
sce jest zakazane ze względu na afrykański 
pomór świń. O dopłatę do dobrostanu krów 
i świń będzie można się  ubiegać w ramach 
wniosku o dopłaty bezpośrednie.

Zmiany w prawie budowlanym

Izba przyjęła z  11  poprawkami ustawę 
o  zmianie ustawy – Prawo budowlane 
oraz niektórych innych ustaw. Jedna z nich 
wprowadza dodatkową przesłankę, od któ-
rej uzależnia się wszczęcie uproszczone-
go postępowania legalizacyjnego; chodzi 
o zgodność budowy z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego albo 
decyzją o warunkach zabudowy. Kolejna 
zmiana wyklucza prowadzenie uproszczo-
nego postępowania legalizacyjnego wobec 
samowoli budowlanych na terenach rodzin-
nych ogrodów działkowych.

Nowelizacja ma na celu uproszczenie 
procesu inwestycyjnego. Przewidywane 
zmiany dotyczą m.in. procedury odstępstw 
od przepisów techniczno-budowlanych, za-
sad sporządzania projektu budowlanego, 
przeniesienia decyzji pozwolenia na budowę, 

samowoli budowlanych, uregulowania kwe-
stii nielegalnego użytkowania obiektu czy 
doprecyzowania przepisów niejasnych i bu-
dzących wątpliwości. Ustawa wprowadza 
przepisy, które służą zwiększeniu bezpie-
czeństwa pożarowego i zapewnieniu spraw-
ności przebiegu procesu inwestycyjnego, 
np. przyłączenie do sieci elektroenergetycz-
nych, gazowych, ciepłowniczych, wodocią-
gowych i  kanalizacyjnych. Dzieli projekt 
budowlany na projekty: zagospodarowania 
działki lub terenu, architektoniczno-budow-
lany i techniczny.

Większa efektywność termomodernizacji 
i remontów budynków komunalnych

Senat przyjął z poprawką ustawę o zmianie 
ustawy o wspieraniu termomodernizacji 
i remontów. Rozszerzył katalog lokali, któ-
rych remont uprawnia do uzyskania pre-
mii remontowej przez jednostkę samorządu 
terytorialnego lub spółkę należącą w 100% 
do samorządu gminnego, m.in. o lokale bę-
dące w zasobach towarzystw budownictwa 
społecznego. 

Nowelizacja przewiduje, że samorządy 
i właściciele budynków powstałych w tech-
nologii prefabrykowanej wielkopłytowej 
uzyskają wsparcie w przeprowadzaniu re-
montów budynków komunalnych. Zmieni 
się sposób naliczania premii za kompleksową 
termomodernizację. Można będzie uzyskać 
wsparcie na montaż mikroinstalacji OZE.

Nowela służy zwiększeniu efektywno-
ści interwencji publicznych realizowanych 
ze środków Funduszu Termomodernizacji 
i Remontów, który jest jednym z instrumen-
tów finansowych wspierających poprawę 
stanu technicznego zasobów mieszkanio-
wych i warunków zamieszkania. Ma również 



111 (13) – styczeń–marzec 2020 r.

pomóc w realizacji zintegrowanych projek-
tów rewitalizacji, przywracających funkcje 
mieszkaniowe na obszarach zurbanizowa-
nych i zdegradowanych społecznie. Potrzeba 
nowelizacji wynika z oceny skutków funk-
cjonowania w ciągu ostatnich 10 lat zasad 
udzielania wsparcia na termomodernizację 
i remonty oraz ich wpływu na poprawę stanu 
technicznego budynków.

5. posiedzenie Senatu 
(25–27 lutego 2020 r.)

Budżet na rok 2020

Senat odrzucił wniosek o przyjęcie bez po-
prawek ustawy budżetowej na  rok 2020 
i wprowadził do niej 94 zmiany. Postano-
wił przeznaczyć z budżetu państwa m.in.: 
2 mld zł na dofinansowanie zadań własnych 
jednostek samorządu terytorialnego, na te-
renie których parki narodowe lub rezerwaty 
przyrody zajmują ponad 30% powierzchni; 
1 mld 920 mln zł na  leczenie chorób no-
wotworowych i  10  mln  zł na  Narodowy 
Program Alzheimerowski; 1 mld zł na ogra-
niczenie emisji zanieczyszczeń powietrza 
(walka ze  smogiem); 131  mln  778  tys.  zł 
na podwyżki pracowników administracji 
sądowej; 45 mln zł na programy społeczne 
w turystyce; 40 mln zł na wyposażenie Cen-
trum Onkologii Ziemi Lubelskiej; 29 mln zł 
na budowę kampusu Akademii Muzycznej 
w Bydgoszczy; 100 mln zł na zwalczanie 

afrykańskiego pomoru świń. Senat zwięk-
szył m.in. o 4 mld 605 mln zł subwencję 
oświatową dla jednostek samorządu tery-
torialnego; o 250 mln zł maksymalną kwotę 
pożyczek z budżetu państwa dla jednostek 
samorządu terytorialnego, udzielanych 
w ramach postępowania naprawczego lub 
ostrożnościowego; o 50 mln zł wydatki Mi-
nisterstwa Spraw Zagranicznych na pomoc 
rozwojową; budżety: Sądu Najwyższego 
– o 14 mln zł, Rzecznika Praw Obywatel-
skich – o 6 mln zł, Głównego Urzędu Miar 
– o 6 mln zł, Państwowej Inspekcji Pracy 
– o 5 mln zł, a także dotacje dla Europejskie-
go Centrum Solidarności o 3 mln 700 tys. zł. 
Senatorowie opowiedzieli się też za przy-
wróceniem środków na opiekę nad Polonią 
i Polakami za granicą w budżecie Kancela-
rii Senatu w wysokości 110 mln 500 tys. zł 
i za zwiększeniem o 7 mln 440 tys. zł wy-
datków bieżących kancelarii.

W  ustawie uchwalonej przez Sejm 
dochody i  wydatki budżetu państwa 
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zaplanowano w  takiej samej wysokości  
– 435 mld 340 mln zł, co oznacza brak defi-
cytu budżetowego. Deficyt sektora finansów 
publicznych – według metodologii UE – ma 
wynieść 1,2% PKB. Przyjęto, że PKB w uję-
ciu realnym wzrośnie o 3,7%, inflacja zaś 
utrzyma się na poziomie 2,5%. Założono też 
wzrost nominalnie o 6,3% rocznego fundu-
szu wynagrodzeń w gospodarce narodowej 
oraz emerytur i rent, a także wzrost spożycia 
prywatnego o 6,4%. Prognozowane docho-
dy z podatków wyniosą 390 mld 400 mln zł, 
a dochody niepodatkowe – 43 mld zł. Jeśli 
chodzi o środki unijne, przewidziano docho-
dy w wysokości 71 mld 448 mln 652 tys. zł, 
a wydatki – 88 mld 402 mln 533 tys. zł.

W  budżecie zagwarantowano m.in. 
środki na  6-procentowy wzrost płac na-
uczycieli, programy socjalne, np. rozsze-
rzony program Rodzina 500+ (na  każde 
dziecko bez progu dochodowego), podwyż-
ki rent i emerytur, a także realizację pro-
gramów infrastrukturalnych (drogowe 
i kolejowe) dzięki m.in. funduszom dróg sa-
morządowych i rozwojowi przewozów auto-
busowych. Projektowany budżet Kancelarii 
Senatu w kwocie 229 mln 545 tys. zł, w tym 
110 mln 500 tys. zł na opiekę nad Polonią 
i Polakami za granicą, został zmniejszony 
przez Sejm do 110 mln 225 tys. zł. Większość 
środków na Polonię ma trafić do Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów.

Większa konkurencyjność w kolejowym 
transporcie pasażerskim

Izba przyjęła bez poprawek ustawę o zmia-
nie ustawy o transporcie kolejowym oraz 
niektórych innych ustaw. 

Nowela wdraża przepisy unijnych dy-
rektyw w sprawie otwarcia rynku krajowych 
kolejowych przewozów pasażerskich oraz 
zarządzania infrastrukturą kolejową, a tak-
że utworzenia jednolitego europejskiego ob-
szaru kolejowego. Dzięki temu polski rynek 
usług kolejowego transportu pasażerskiego 
zostanie otwarty dla  przewoźników kole-
jowych z innych państw Unii Europejskiej 
i stanie się bardziej konkurencyjny. 

Nowe przepisy ograniczają możliwość 
wywierania wpływu na  zarządcę infra-
struktury przez przewoźników kolejowych 
lub podmioty sprawujące nad nimi kontrolę 
oraz zlecania zadań zarządcy infrastruktury 

innym podmiotom. Wprowadzają zakaz łą-
czenia określonych funkcji lub zajmowania 
stanowisk jednocześnie u zarządcy infra-
struktury kolejowej i przewoźnika kolejowe-
go, a także wzajemnego udzielania pożyczek 
pomiędzy zarządcą infrastruktury a prze-
woźnikiem. Na  zarządcę infrastruktury 
nałożono obowiązek prowadzenia szczegó-
łowej dokumentacji dotyczącej współpracy 
handlowej i powiązań kapitałowych z inny-
mi podmiotami wchodzącymi w skład tego 
przedsiębiorstwa. 

Ustawa umożliwia negocjacje w sprawie 
opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej. 
Zwiększa też uprawnienia prezesa Urzędu 
Transportu Kolejowego m.in.: do negocja-
cji między aplikantami a zarządcami infra-
struktury, przeprowadzania lub inicjowania 
audytów oraz żądania określonych informa-
cji dotyczących rozdziału rachunkowości, 
nadzoru nad zawieraniem i monitorowania 
wykonania umowy dotyczącej współpra-
cy zarządcy infrastruktury i przewoźnika 
kolejowego.

6. posiedzenie Senatu  
(6 marca 2020 r.)

Walka z koronawirusem

Izba poparła bez poprawek ustawę o szcze-
gólnych rozwiązaniach związanych z za- 
pobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19, innych chorób za-
kaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych.

Ustawa przewiduje, że pracodawca, 
by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się 
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choroby COVID-19, będzie mógł polecić 
pracownikowi wykonywanie obowiązków 
zdalnie z  domu. Z  dodatkowego zasiłku 
opiekuńczego za okres nie dłuższy niż 14 dni 
będą mogli skorzystać rodzice dzieci do lat 8 
w wypadku zamknięcia żłobka, klubu dzie-
cięcego, przedszkola lub szkoły. O czasowym 
ograniczeniu lub zawieszeniu funkcjonowa-
nia żłobków, przedszkoli, szkół i wyższych 
uczelni w całym kraju lub jego części będzie 
decydował minister edukacji.

Zgodnie z  ustawą osoby chorujące 
na chorobę zakaźną lub o nią podejrzane będą 
hospitalizowane, a  te, które miały z nimi 
styczność, będą podlegać obowiązkowej 
kwarantannie lub nadzorowi epidemiolo-
gicznemu nie dłużej niż przez 21 dni od dnia 
kontaktu. Określono ponadto zasady udzie-
lania i finansowania świadczeń opieki zdro-
wotnej w związku z  rozprzestrzenianiem 

się COVID-19. Świadczenia będą udzielane 
przez podmioty wykonujące działalność lecz-
niczą wpisane do wykazu, opracowywanego 
przez właściwego miejscowo dyrektora od-
działu wojewódzkiego NFZ w porozumie-
niu z wojewodą, i finansowane przez NFZ. 
Ustawa zakłada, że minister zdrowia na pod-
stawie informacji głównego inspektora far-
maceutycznego ustali maksymalne ceny 
określonych leków, wyrobów medycznych 
i środków spożywczych specjalnego prze-
znaczenia żywieniowego, które mogą być 
wykorzystywane do walki z chorobą wywo-
łaną koronawirusem. W skrajnych wypad-
kach przewiduje się ich reglamentację.

Gdy stan epidemii i zagrożenia prze-
kroczy możliwość działania administracji 
rządowej i samorządów, rząd może rozpo-
rządzeniem określić zagrożony obszar wraz 
ze wskazaniem rodzaju strefy, na którym 
wystąpił stan epidemii lub stan zagrożenia 
epidemicznego i rodzaj rozwiązań stosowa-
nych na tym terenie. Ustawa wprowadza też 
nowe pojęcia: strefa zero, strefa buforowa, 
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strefa zagrożenia, zagrożony obszar, miejsce 
kwarantanny.

Nowe przepisy umożliwiają dokonywa-
nie zamówień towarów i usług bez postępo-
wania przetargowego, z wolnej ręki, jeżeli 
zachodzi duże prawdopodobieństwo szyb-
kiego i  niekontrolowanego rozprzestrze-
niania się choroby lub jeżeli wymaga tego 
ochrona zdrowia publicznego. W związku 
z  przeciwdziałaniem COVID-19 przepisy 
wprowadzają też możliwość niestosowa-
nia przepisów prawa budowlanego, ustaw 
o  planowaniu i  zagospodarowaniu prze-
strzennym oraz o ochronie zabytków i opie-
ce nad zabytkami do projektowania, budowy, 
przebudowy, utrzymania i rozbiórki obiek-
tów budowlanych, w tym zmiany sposobu 
użytkowania. 

7. posiedzenie Senatu  
(12–13 marca 2020 r.)

Opłaty od 300-militrowych alkoholów  
i napojów słodzonych

Senat odrzucił nowelę niektórych ustaw 
w  związku z  promocją prozdrowotnych 
wyborów konsumentów.

Ustawa uchwalona przez Sejm zakłada 
wprowadzenie opłaty dla przedsiębiorców 
prowadzących sprzedaż alkoholu na pod-
stawie zezwolenia. Będą oni zobowiązani 
do  wniesienia opłaty związanej ze  sprze-
dażą napojów alkoholowych o  objęto-
ści nieprzekraczającej 300 ml (25 zł od 1 l 
100-procentowego alkoholu sprzedawanego 
w opakowaniach). Opłata będzie pobierana 
przy sprzedaży alkoholu do sklepu. Nowe-
la wprowadza też opłatę od  napojów sło-
dzonych, podzieloną na części: stałą (50 gr 

za 1  l napoju z dodatkiem cukru lub sub-
stancji słodzącej – mono- lub disacharydów, 
10 gr za 1 l napoju z dodatkiem substancji 
aktywnej – kofeiny lub tauryny) i zmienną  
(5 gr za 1 g cukru powyżej 5 g/100 ml, w prze-
liczeniu na  1  l napoju). Pieniądze z  opłat 
trafiłyby do  gmin i  do  NFZ na  edukację, 
profilaktykę i świadczenia z zakresu opieki 
psychiatrycznej i leczenia uzależnień. 

Mniejsze formalności w zakresie  
prac geodezyjnych

Izba wprowadziła 13 poprawek do no-
welizacji ustawy – Prawo geodezyjne i karto-
graficzne. Senackie zmiany m.in. zmniejszają 
o 0,5 wielkość współczynnika korygującego 
wysokość opłat za udostępnianie materiałów 
państwowego zasobu geodezyjnego i karto-
graficznego, a także obniżają ze 100 do 80 zł 
wysokość opłat zryczałtowanych za  udo-
stępnienie materiałów państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego. Jedna z po-
prawek zmienia z ha na km jednostki rozli-
czeniowe krajowej bazy danych geodezyjnej 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Inna przy-
wraca przepis upoważniający ministra bu-
downictwa do określenia w rozporządzeniu 
rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-
-kartograficznych i czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie. Kolejna 
zmiana uchyla przepis zobowiązujący pro-
jektanta do składania projektu zagospoda-
rowania działki lub terenu sporządzonego 
na aktualnej mapie do celów projektowych 
lub jej kopii poświadczonej za zgodność.

Nowelizacja zakłada przyspiesze-
nie procesu inwestycyjno-budowlanego, 
wzmocnienie transparentności zasad wyko-
nywania prac geodezyjnych, jednoznaczne 
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określenie praw i obowiązków zarówno wy-
konawcy prac geodezyjnych, jak i organów 
służby geodezyjnej i kartograficznej, a także 
umożliwienie powszechnego udostępniania 
dokumentów planistycznych z wykorzysta-
niem technik geinformacyjnych. Ustawa 
przewiduje ponadto zmiany w  procedu-
rze uzyskiwania uprawnień zawodowych 
w dziedzinie geodezji i kartografii, a także 
zmniejszenie opłat za zbiory danych i ma-
teriały pochodzące z państwowego zasobu 
geodezyjnego i  kartograficznego. Ograni-
cza też formalności związane z  pracami 
geodezyjnymi.

Przekazanie środków z OFE na IKE

Senat odrzucił ustawę o zmianie niektórych 
ustaw w związku z przeniesieniem środ-
ków z otwartych funduszy emerytalnych 
na indywidualne konta emerytalne. 

Nowela uchwalona przez Sejm zakłada, 
że środki, które obecnie znajdują się w OFE, 
zostaną automatycznie przekazane na indy-
widualne konta emerytalne (IKE). Środki te 
(ok. 154 mld zł) mają podlegać dziedziczeniu, 
a po osiągnięciu wieku emerytalnego będą 
mogły zostać wypłacone w całości bądź w ra-
tach. Ci, którzy nie zgodzą się na przekazanie 
środków z OFE na IKE, będą mogli złożyć 
deklarację o przekazaniu pieniędzy do ZUS. 
Za przekształcenie OFE w IKE wnoszona bę-
dzie opłata w wysokości wartości 15% akty-
wów netto OFE.

Zmiany Regulaminu Senatu

Zgodnie z nowym przepisem wprowadzo-
nym do Regulaminu Senatu, w szczególnie 
uzasadnionych wypadkach, wynikających 

z zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, 
marszałek Senatu może zdecydować o skró-
ceniu terminu przeprowadzania pierwsze-
go czytania projektów ustaw. Dotychczas 
pierwsze czytanie odbywało się nie wcześ-
niej niż po upływie 14 dni od dnia doręcze-
nia senatorom projektu ustawy. 

8. posiedzenie Senatu  
(30–31 marca 2020 r.)

„Tarcza antykryzysowa”  
dla ochrony zdrowia

Senat wprowadził 10 zmian do noweliza-
cji niektórych ustaw w  zakresie systemu 
ochrony zdrowia związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem  
COVID-19. Jedna z poprawek zwalnia leka-
rzy opiekujących się osobami podejrzanymi 
o zakażenie lub chorymi na COVID-19 z obo-
wiązku przekazywania do powiatowego in-
spektora sanitarnego danych o  wynikach 
leczenia lub o  wykluczeniu nosicielstwa. 
Będzie to obowiązek podmiotu leczniczego, 
w którym lekarz sprawuje opiekę nad ta-
kimi osobami. Kolejna zmiana przewiduje 
obowiązkowe badania na obecność wirusa 
SARS-CoV-2 personelu podmiotów leczni-
czych, stacji sanitarno-epidemiologicznych, 
aptek, ratowników medycznych, a także pra-
cowników placówek handlowych od  dnia 
ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego 
lub stanu epidemii do 60 dni od dnia odwo-
łania tego stanu. Następna poprawka przy-
znaje pracownikom podmiotów leczniczych, 
w których leczeni są pacjenci zarażeni wiru-
sem SARS-CoV-2, specjalny dodatek za pra-
cę w godzinach nadliczbowych w wysokości 
50% wynagrodzenia. Zgodnie z inną zmianą 
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Agencja Rezerw Materiałowych będzie udo-
stępniała niezbędny asortyment rezerw 
strategicznych także w celu ochrony zdro-
wia i życia personelu podmiotów leczniczych 
prowadzących szpitale, stacji sanitarno-epi-
demiologicznych, aptek. Prezes Narodowe-
go Funduszu Zdrowia będzie mógł dokonać 
zmiany planu finansowego tego funduszu 
na 2020 r. w celu uwzględnienia podwyższo-
nej wysokości punktu rozliczeniowego w ry-
czałcie systemu podstawowego szpitalnego 
zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej 
o nie mniej niż 15%. Przyjęto też poprawkę, 
która jednoznacznie potwierdza możliwość 
wystawiania zwolnień lekarskich w ramach 
telemedycyny. Pozostałe zmiany miały cha-
rakter legislacyjny.

Nowelizacja uchwalona przez Sejm daje 
kolejne instrumenty w  zakresie ochrony 
zdrowia, które pozwolą na skuteczną walkę  
z  COVID-19. Przyznaje m.in. Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej możliwość wydawania 
decyzji nakładających obowiązek dystrybucji 
środków biobójczych. Umożliwia udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej za pośredni-
ctwem systemu teleinformatycznego. Wo-
jewodowie będą mogli wydawać decyzje 
o skierowaniu lekarzy, dentystów i lekarzy 
odbywających staż do pracy przy zwalczaniu 
epidemii. Wyłączone ze skierowania do pracy 
będą m.in. osoby wychowujące dziecko w wie-
ku do 14 lat, samotnie wychowujące dziecko 
do 18 lat i wychowujące dziecko z orzeczeniem 
o niepełnosprawności lub o potrzebie kształ-
cenia specjalnego. Nowela umożliwia w trybie 
uproszczonym powrót do czynnego zawodu 
pielęgniarkom lub położnym z 5-letnią prze-
rwą w jego wykonywaniu. Wprowadza też 
instytucję izolacji w warunkach domowych, 
która może być zastosowana przez władze 
publiczne wobec osób o  lekkim przebie-
gu choroby, niewymagającym bezwzględ-
nej hospitalizacji ze względów medycznych. 
Za niestosowanie się do zakazów, nakazów 
i ograniczeń ustawa wprowadza kary pienięż-
ne w wysokości od 5 tys. do 30 tys. zł w zależ-
ności od rodzaju czynu.

„Tarcza antykryzysowa” dla gospodarki 
i rynku pracy

Senat uchwalił 81  poprawek do  ustawy 
o zmianie ustawy o szczególnych rozwią-
zaniach związanych z zapobieganiem, prze-

ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 
innych ustaw. Zdecydował o utworzeniu 
2  funduszów – płynności i  na  przeciw-
działanie skutkom rozprzestrzeniania się 
wirusa. Pierwszy ma zapewnić płynność 
finansową przedsiębiorców dotkniętych 
skutkami epidemii COVID-19 i poszkodo-
wanych na skutek ograniczeń działalności 
gospodarczej, wprowadzonych z powodu 
walki z epidemią. Z funduszu, działającego 
w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego, 
będą udzielane pożyczki przedsiębiorcom. 
Środki funduszu mają pochodzić z  emi-
sji obligacji COVID-19. Z  kolei fundusz 
na  przeciwdziałanie skutkom rozprze-
strzeniania się wirusa zostanie zasilony 
unijnymi środkami w wysokości 20 mld zł, 
przekazanymi w ramach programu Coro-
navirus Response Investment Initiative, 
i ma wesprzeć system opieki zdrowotnej 
(zakup testów, sprzętu medycznego i wy-
robów medycznych, dodatki do wynagro-
dzeń pracowników ochrony zdrowia). Senat 
postanowił też, że z budżetu państwa będą 
finansowane tzw. koszty stałe przedsiębior-
ców (opłaty za gaz, energię, świadczenie 
usług telekomunikacyjnych, zaopatrzenie 
w wodę, odprowadzanie ścieków, czynsz 
i raty leasingu) do kwoty nieprzekraczają-
cej 40 tys. zł miesięcznie przez 6 miesięcy. 
Przyjął też zmianę, zgodnie z którą Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowni-
czych będzie rekompensował 75% dotych-
czasowego wynagrodzenia, lecz nie więcej 
niż 75% przeciętnego wynagrodzenia. Po-
zostałe 25%  zapłaci pracodawca. Pomoc 
taką uzyskają tylko ci pracodawcy, którzy 
nie zalegają m.in. z podatkami i składka-
mi na ZUS do końca III kwartału 2019 r. 
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Postanowiono, że przepisy dotyczące przed-
siębiorców będą stosowane także w  od-
niesieniu do  prowadzących działalność 
agroturystyczną. Rolnikom objętym kwa-
rantanną, nadzorem epidemiologicznym 
lub hospitalizowanym przyznano zasiłek 
w wysokości minimalnego wynagrodzenia 
za pracę. Z budżetu będą też finansowane 
dodatki do wynagrodzenia pracowników 
ochrony zdrowia, którzy udzielają świad-
czeń opieki zdrowotnej osobom chorym 
na COVID-19 lub z podejrzeniem zakaże-
nia koronawirusem, a także szybkie testy 
przesiewowe na obecność wirusa SARS-
-CoV-2, wykonywane również przez pod-
mioty, które nie są uwzględnione w wykazie 
podmiotów wykonujących działalność lecz-
niczą. Umożliwiono radom gmin obniżenie 
w 2020 r. stawki podatku od nieruchomo-
ści, takich jak grunty, budynki i budowle 
związane z  prowadzeniem działalności 
gospodarczej. Z reżimu prawa zamówień 
publicznych zwolniono zamówienia udzie-
lane przez regionalne fundusze rozwoju, 
o których mowa w ustawie o samorządzie 
województwa. Wprowadzono również 
możliwość uzupełnienia subwencji ogólnej 
o część rekompensującą dochody utracone 
przez jednostkę samorządu terytorialne-
go w związku z epidemią COVID-19. Inne 
wprowadzone senackie zmiany to m.in.: 
przyznanie zasiłku i rekompensaty dla osób 
fizycznych i instytucji kultury w związku 
z utratą dochodów z odwołanych spekta-
kli lub zajęć edukacyjnych; przyznanie 

dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla 
rodziców dzieci do  lat 12 i dzieci niepeł-
nosprawnych do  lat  18, które z  powodu 
epidemii nie mogą uczęszczać do szkoły; 
ustalenie limitu pozaodsetkowych kosztów 
kredytu w wysokości 20% jego całkowitej 
kwoty; wydłużenie do 60 dni od dnia odwo-
łania stanu zagrożenia epidemicznego lub 
epidemii ważności upływających po 7 mar-
ca 2020 r. orzeczeń lekarskich lub psycho-
logicznych; przedłużenie do 31 maja 2020 r. 
terminu złożenia oświadczenia o  stanie 
majątkowym za  rok 2019; umożliwienie 
korzystania ze środków komunikacji elek-
tronicznej przez władze fundacji, stowarzy-
szeń i spółdzielni. Senat skreślił ponadto, 
dodane w trakcie prac w Sejmie, zmiany 
w kodeksie wyborczym i ustawie o Radzie 
Dialogu Społecznego i innych instytucjach 
dialogu społecznego. W ocenie Izby regula-
cje te zostały wprowadzone do ustawy bez 
uzasadnienia, a tym samym z naruszeniem 
wynikających z konstytucji reguł obowią-
zujących w procesie legislacyjnym.  Część 
senackich poprawek ponadto doprecyzo-
wuje i koryguje przepisy, a także eliminuje 
wątpliwości interpretacyjne.

Ustawa wprowadza szczególne roz-
wiązania umożliwiające udzielanie po-
mocy w utrzymaniu płynności finansowej 
przedsiębiorcom w  związku z  epidemią. 
Proponuje się w niej m.in. zwolnienie mikro-
przedsiębiorstw zatrudniających do 9 osób, 
założonych przed  1  lutego 2020  r., i  sa-
mozatrudnionych o  przychodzie poniżej 
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3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, 
zarejestrowanych przed 1  lutego 2020  r., 
z  płacenia składek na  ubezpieczenie spo-
łeczne i zdrowotne przez 3 miesiące; przesu-
nięcie terminu płatności zaliczek na podatek 
dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń 
w marcu i kwietniu 2020 r. Nowela przewi-
duje też wypłacanie zleceniobiorcom i sa-
mozatrudnionym świadczenia postojowego 
w wysokości do ok. 2 tys. zł, dofinansowanie 
wynagrodzeń pracowników do wysokości 
40% przeciętnego miesięcznego wynagro-
dzenia i uelastycznienie czasu pracy, a tak-
że obniżenie o 90% czynszu najemców lokali 
i tzw. wysp w galeriach handlowych, dopó-
ki mają zakaz normalnego funkcjonowania. 
Dzięki ustawie sklepy będą mogły w niedzie-
le przyjmować, rozładowywać i wykładać to-
war na półki. Gminom wolno będzie odstąpić 
od  pobierania podatku od  nieruchomości 
od  firm, które z  powodu epidemii straci-
ły płynność finansową. Nowela przewiduje 
również automatyczne przedłużanie badań 
pracowniczych, orzeczeń o niepełnospraw-
ności czy niezdolności do pracy, a także wiz 
i  pozwoleń na  pracę w  Polsce dla cudzo-
ziemców, których termin upływa podczas 
epidemii.

Nowela wprowadza też zmiany w ko-
deksie wyborczym i ustawie o Radzie Dialo-
gu Społecznego i innych instytucjach dialogu 
społecznego. Rozszerzono katalog upraw-
nionych do głosowania korespondencyjne-
go o osoby podlegające w dniu głosowania 
obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izo-
lacji w warunkach domowych, a także o te, 
które najpóźniej w dniu wyborów skończy-
ły 60 lat. Głosowania korespondencyjnego 
nie będzie można przeprowadzać w obwo-
dach zagranicznych, na statkach morskich. 
Umożliwiono odwoływanie przez premie-
ra w okresie stanu zagrożenia epidemicz-
nego lub epidemii członków Rady Dialogu 
Społecznego, będących przedstawicielami 
strony pracowników, strony pracodawców 
i strony rządowej na wniosek tych organi-
zacji lub bez wniosków.

„Tarcza antykryzysowa”  
dla przedsiębiorców

Z poprawką korygującą błędne odesłanie 
Senat przyjął ustawę o  zmianie ustawy 
o systemie instytucji rozwoju.

Nowela, która ma zapewnić sprawniej-
sze wsparcie przedsiębiorców,  rozszerza 
kompetencje Polskiego Funduszu Rozwoju 
(PFR), tak by mógł łatwiej pomagać przed-
siębiorcom w związku z epidemią korona-
wirusa. PFR będzie głównym podmiotem 
odpowiedzialnym za  zwalczanie sytuacji 
kryzysowych, spowodowanych COVID-19, 
i pomoc przedsiębiorcom. Ustawa usuwa 
także ograniczenia wynikające z dotychcza-
sowych przepisów, np. dopuszcza finanso-
wanie przedsiębiorców nie tylko w formie 
obejmowania nowo wyemitowanych akcji 
lub udziałów, ale także przez ich naby-
cie, tj.  z obecnego kapitału zakładowego. 
Ważnym elementem ustawy jest fundusz 
leasingowy, utworzony przez Agencję Roz-
woju Przemysłu, który ułatwi właścicie-
lom firm spłatę rat leasingowych. Nowela 
zakłada, że w latach 2020–29 maksymalny 
limit wydatków budżetu państwa, będą-
cych jej skutkiem finansowym, wyniesie  
11,7 mld zł. 

Senackie projekty ustaw

4. posiedzenie Senatu  
(5–7 lutego 2020 r.)

Mniejszy limit udziału środków  
samorządu w finansowaniu działań  
dotowanych przez UE 

Izba postanowiła wnieść do  Sejmu pro-
jekt ustawy o zmianie ustawy o finansach 
publicznych, przygotowany z inicjatywy 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Ad-
ministracji Państwowej, zakładający 
zmniejszenie z 60 do 40% limitu udziału 
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środków jednostek samorządu teryto-
rialnego w  finansowaniu przedsięwzięć 
dotowanych z  budżetu UE, od  którego 
stosuje się wyłączenie z indywidualnego 
wskaźnika zadłużenia jednostek samo-
rządu terytorialnego (jst). Obecnie unijne 
dofinansowanie wynosi średnio 40–50% 
kosztów realizacji projektu, co powoduje, 
że nie są one wyłączane z indywidualnego 
zadłużenia jednostek samorządu teryto-
rialnego. Zmiana pozwoli zwiększyć licz-
bę projektów unijnych, w realizacji których 
zobowiązania, zaciągane na sfinansowanie 
wkładu własnego jst, zostaną objęte wyłą-
czeniem z indywidualnego limitu zadłu-
żenia, wprowadzonym w 2013 r., a także 
zachęci do długofalowych inwestycji.

Łódzki związek metropolitalny

Senat postanowił wnieść do Sejmu projekt 
ustawy o łódzkim związku metropolital-
nym, przygotowany z  inicjatywy Komi-
sji Ustawodawczej, który określa zasady, 
tryb tworzenia i funkcjonowania łódzkie-
go związku metropolitalnego. Ma być to 
zrzeszenie gmin województwa łódzkie-
go (Łódź i gminy powiatów: zgierskiego, 

pabianickiego, łódzkiego wschodniego 
i brzezińskiego), charakteryzujących się 
„istnieniem silnych powiązań funkcjo-
nalnych oraz zaawansowaniem procesów 
urbanizacyjnych, położonych na  obsza-
rze spójnym pod względem przestrzen-
nym, który zamieszkuje co najmniej 
1 mln mieszkańców”. Zadania związku to 
m.in.: kształtowanie ładu przestrzennego; 
rozwój społeczny i gospodarczy obszaru 
związku; planowanie, koordynacja, in-
tegracja i rozwój publicznego transportu 
zbiorowego; ochrona środowiska, w tym 
walka ze smogiem i gospodarka odpada-
mi. Projekt przewiduje ponadto, że wyso-
kość udziału związku metropolitalnego 
we wpływach z podatku PIT od jego płat-
ników zamieszkałych na obszarze związku 
w roku, w którym go utworzono, wyniesie 
0,2%, a w latach następnych – 5%.

Uniezależnienie wydania pojazdu od opłaty 
za usunięcie i parkowanie 

Izba zdecydowała o wniesieniu do Sejmu 
projektu ustawy o zmianie ustawy – Pra-
wo o  ruchu drogowym, przygotowane-
go z  inicjatywy Komisji Ustawodawczej. 
Projekt noweli, który wykonuje wyrok 
Trybunału Konstytucyjnego z 5 grudnia 
2018 r. (sygn. akt K 6/17), przewiduje unie-
zależnienie wydania pojazdu od uiszczenia 
opłaty za jego usunięcie i parkowanie. Na-
kłada na właściciela obowiązek wniesienia 
opłaty w ciągu 7 dni od wydania pojazdu, 
a jeśli tego nie uczyni, zostanie wszczęte 
postępowanie egzekucyjne. W  wypadku 
osób czasowo przebywających w  Polsce 
lub niemających stałego miejsca zamiesz-
kania albo pobytu do odzyskania pojazdu 
konieczne będzie uiszczenie opłaty przy 
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wydaniu pojazdu. Pojazd będzie wydawa-
ny za potwierdzeniem, którego wzór określi 
w drodze rozporządzenia minister właści-
wy ds. wewnętrznych.

7. posiedzenie Senatu  
(12–13 marca 2020 r.)

Minimalizowanie negatywnych  
skutków epidemii 

Senat zdecydował o  wniesieniu do  Sej-
mu projektu ustawy o  zmianie ustawy 
o  szczególnych rozwiązaniach związa-
nych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytu-
acji kryzysowych oraz niektórych innych 
ustaw, przygotowanego przez komisje: 
Zdrowia i Ustawodawczą. Ma on na celu 
doprecyzowanie przepisów ustawy, a także 
zminimalizowanie negatywnych skutków 
epidemii wirusa COVID-19 dla gospodarki, 
w szczególności dla mikro- i małych przed-
siębiorstw. Przewiduje m.in.: możliwość 
czasowego zawieszenia działalności zakła-
du pracy (koszty wynagrodzenia za ten czas 
w równych częściach ponosiliby pracodaw-
ca i Skarb Państwa), a także odroczenia ter-
minu płatności należności z tytułu składek 
na ubezpieczenie społeczne i rozłożenia ich 
na raty przedsiębiorcom, którzy z powodu 
epidemii COVID-19 znaleźli się w trudnej 
sytuacji finansowej; wypłatę wynagrodzeń 
z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych pracownikom obowiąz-
kowo hospitalizowanym lub poddanym 
kwarantannie z powodu zakażenia koro-
nawirusem; rekompensaty dla przedsię-
biorców, którzy ponieśli szkodę w wyniku 
działań władz publicznych podjętych w celu 
przeciwdziałania epidemii COVID-19; pre-
ferencyjne pożyczki dla przedsiębiorców 
poszkodowanych w wyniku epidemii, wy-
konujących działalność gospodarczą w cza-
sie zagrożenia COVID-19. Projekt określa 
też zasady wykonywania i kontrolowania 
pracy zdalnej. Umożliwia ponadto leka-
rzom specjalistom wykonującym prywatną 
praktykę zakup wyrobów medycznych nie-
zbędnych dla ochrony przed zarażeniem się 
koronawirusem. W wypadku konieczności 
reglamentowania wyrobów medycznych 

mają być one dostarczane w  pierwszej 
kolejności nie tylko pacjentom, ale także 
personelowi medycznemu. Proponowane 
przepisy przyznają prawo do dodatkowego 
zasiłku opiekuńczego także rodzicom dzieci 
do 15. roku życia i wydłużają okres jego po-
bierania na cały czas zamknięcia placówki.

Podjęte uchwały

3. posiedzenie Senatu  
(15–17 stycznia 2020 r.)

Senat podjął uchwały: wyrażającą solidar-
ność z  narodem australijskim (uchwała 
podjęta w obecności ambasadora Australii 
w Polsce Lloyda Brodricka, przygotowana 
z inicjatywy grupy senatorów w związku 
z pożarami szalejącymi w tym kraju); w 75. 
rocznicę Tragedii Górnośląskiej (projekt 
grupy senatorów); w sprawie wyrażenia 
sprzeciwu wobec zakłamywania historii 
przez władze i polityków Federacji Rosyj-
skiej i  pogarszania relacji rosyjsko-pol-
skich (inicjatywa wicemarszałek Gabrieli 
Morawskiej-Staneckiej).
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4. posiedzenie Senatu  
(5–7 lutego 2020 r.)

Senat podjął uchwałę w setną rocznicę Za-
ślubin Polski z Morzem 10 lutego 1920 roku 
w Pucku (inicjatywa grupy senatorów).

5. posiedzenie Senatu  
(25–27 lutego 2020 r.)

Senat podjął uchwałę w  obronie nieza-
wisłości sędziów i niezależności wymia-
ru sprawiedliwości (inicjatywa grupy 
senatorów).

7. posiedzenie Senatu 
(12–13 marca 2020 r.)

Izba podjęła uchwały: w sprawie uczcze-
nia pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej 
w dziesięciolecie tej tragedii (projekt grupy 
senatorów); w 100. rocznicę urodzin Lecha 
Bądkowskiego (inicjatywa grupy senato-
rów); w 30. rocznicę odrodzenia samorządu 
terytorialnego (projekt grupy senatorów).
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Informacje

3. posiedzenie Senatu  
(15–17 stycznia 2020 r.)

Informacja prezesa Rady Ministrów  
na temat sytuacji polskiego hutnictwa 
ze szczególnym uwzględnieniem  
sytuacji w krakowskim oddziale  
ArcelorMittal, polityki celnej  
oraz planów rządu mających na celu  
powstrzymanie upadku branży w Polsce

Jak powiedział wiceminister rozwoju Krzy- 
sztof Mazur, na decyzję ArcelorMittal o wy-
gaszeniu wielkiego pieca złożyły się 3 czyn-
niki o charakterze globalnym: zmniejszenie 
zamówień branży motoryzacyjnej, wojna 
handlowa między USA a Chinami i nieko-
rzystny mix energetyczny w Polsce. 

Wiceminister poinformował, że obecnie 
właściwie cały sektor hutniczy w Polsce jest 
sprywatyzowany, przede wszystkim znajdu-
je się w rękach globalnych koncernów ame-
rykańskich, indyjskich lub hiszpańskich. 
Mimo to rząd chce prowadzić politykę, stwa-
rzającą jak najlepsze warunki do tego, żeby 
przemysł hutniczy w Polsce pozostał. Chce 
stawiać na reindustrializację, bo to element 
Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, która 
bez hutnictwa i silnego przemysłu stalowe-
go jest niemożliwa. Ponadto jeśli huty będą 
działały według gorszych standardów ekolo-
gicznych, nie będą globalnie wspierały poli-
tyki klimatycznej UE, wręcz przeciwnie. 

Wiceminister Krzysztof Mazur wyjaś-
nił, że propozycja rządu dla ArcelorMittal 
jest przede wszystkim taka, „żeby zacho-
wać spokój”, bo ArcelorMittal już kiedyś, 
między 2010 a  2011  r., czasowo wygasił 

na gorąco piec, a kiedy koniunktura się po-
prawiła, na nowo go uruchomił. „Liczymy 
na to, że tak może się wydarzyć i tym ra-
zem” – powiedział. To strategia krótkotermi-
nowa. W ramach strategii długoterminowej 
natomiast trzeba zachęcać ArcelorMittal 
do produkcji coraz bardziej wysokomarżo-
wej i do wprowadzania innowacji, służących 
poprawie emisyjności. Między 2004 a 2019 r. 
na cele badawczo-rozwojowe ArcelorMittal 
otrzymał z pieniędzy publicznych 373 mln 
475 tys. 907 zł. 

Mówiąc o  dotychczasowej strategii 
rządu wobec sektora przemysłów energo-
chłonnych, wiceminister wymienił m.in. po-
wołanie w 2018 r. Zespołu ds. Przemysłów 
Energochłonnych z udziałem przedstawicieli 
wszystkich przemysłów. Komitetowi Ekono-
micznemu Rady Ministrów został przed-
stawiony tzw. pakiet dla małych ośrodków 
przemysłowych, wypracowany przez ten 
zespół, w efekcie dokonano zmiany para-
metrów uprawniających do stosowania ob-
niżonej stawki opłaty przejściowej. Trwa 
proces notyfikacji w Komisji Europejskiej, 
dotyczący możliwości stosowania przez od-
biorców przemysłowych obniżonych stawek 
opłaty mocowej. W ciągu ostatnich 4 lat po-
wstało wiele projektów legislacyjnych. 

Wiceminister podkreślił, że jeśli w kon-
tekście polityki klimatycznej UE chcemy za-
chować przemysł hutniczy, potrzebna jest 
bardzo intensywna praca, aby emisja CO2 
była w Polsce jak najmniejsza. Istotne, żeby 
przemysł hutniczy produkował stal klasy C 
lub wyższej, aby standardy jej wykorzysta-
nia obowiązywały w  budownictwie. Zda-
niem wiceministra polityka neutralności 
klimatycznej UE do 2050 r. stanowi ogrom-
ne wyzwanie. Istnieje niebezpieczeństwo, że 
wraz z jej wprowadzeniem konkurencyjność 
przemysłu europejskiego stanie się na tyle 
mała, iż kolejne zakłady przemysłowe będą 
się wynosiły poza Europę. Wiceminister roz-
woju poinformował, że polski rząd wspiera 
UE w stosowaniu mechanizmu czasowego 
(do 30 czerwca 2021 r.) tzw. kontyngentów 
taryfowych. Ministerstwo Rozwoju aktywnie 
uczestniczy też w pracach UE nad tzw. po-
datkiem granicznym, a także zachęca euro-
pejskich partnerów do wsparcia przemysłu 
hutniczego w zakresie innowacyjności, aby 
był on zeroemisyjny, nie miał negatywnego 
wpływu na klimat. 
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4. posiedzenie Senatu  
(5–7 lutego 2020 r.)

Informacja prezesa Rady Ministrów 
na temat sytuacji klientów GetBack SA 
ze szczególnym uwzględnieniem ochrony 
konsumentów przez instytucje państwowe 
przed niezgodną z prawem działalnością 
GetBack SA oraz działań w celu  
umożliwienia odzyskania środków  
zainwestowanych w obligacje GetBack SA

Wiceminister finansów Leszek Skiba omó-
wił wprowadzone zmiany w  przepisach 
prawa, które przeciwdziałają zagrożeniom 
związanym z  funkcjonowaniem rynku 
finansowego, a  także działania podjęte 
przez policję i prokuraturę w sprawie afe-
ry spółki GetBack. Obecnie Prokuratura 
Regionalna w Warszawie prowadzi spra-
wę przeciwko byłemu prezesowi zarządu 
spółki GetBack. Status podejrzanego mają 
też 64  osoby, tymczasowo aresztowano 
21 osób. Przedstawione zarzuty dotyczyły 
m.in. działania na szkodę spółki GetBack, 
doprowadzenia do  niekorzystnego roz-
porządzania mieniem znacznej wartości 
inwestorów w związku z emisją i sprze-
dażą obligacji GetBack za pośrednictwem 
Idea Bank i domów maklerskich oraz in-
nych podmiotów współpracujących z tym 
bankiem, tzw. prania brudnych pieniędzy. 
Łączna wartość szkody szacowana jest 
na 503 mln zł, wysokość zabezpieczonego 
mienia należącego do podejrzanych wynosi 
obecnie ponad 373 mln zł.

W 2019 r. wszczęto też śledztwo w spra-
wie przekroczenia uprawnień i niedopeł-
nienia obowiązków przez funkcjonariuszy 
publicznych zobowiązanych do  nadzoru 
nad rynkami kapitałowymi, ochroną konku-
rencji i konsumentów, wynikającego z nie-
należytego nadzoru nad działaniami zarządu 
GetBack i osób powiązanych, czym działano 
na szkodę interesu publicznego.

W Prokuratorze Regionalnej w Warsza-
wie powołano zespół, analizujący materiały 
i podejmowane działania z zakresu prawa 
cywilnego i administracyjnego w sprawach 
związanych z roszczeniami obligatariuszy 
i innych osób poszkodowanych w wyniku 
działalności GetBack i Idea Bank. Dotych-
czas wystąpiono z roszczeniami o zapłatę 
na rzecz obligatariuszy w łącznej wysokości 
1 mln 940 tys. zł. 

Wiceminister Leszek Skiba omówił też 
działania organów nadzoru. W efekcie kon-
troli przeprowadzonych w latach 2018–19 
Komisja Nadzoru Finansowego zakończyła 
5  postępowań administracyjnych związa-
nych z niezgodną z prawem działalnością 
podmiotów nadzorowanych i podjęła decy-
zje o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie 
działalności licencjonowanej, nałożyła też 
kary pieniężne. Wszczęła też 3 postępowa-
nia administracyjne wobec spółki GetBack, 
1  zostało zakończone. Działania Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów kon-
centrowały się na prowadzeniu postępowań 
wyjaśniających nieprawidłowości w ofero-
waniu i  sprzedaży konsumentom obliga-
cji korporacyjnych GetBack i  związanych 
z tym naruszeń zbiorowych interesów kon-
sumentów. W ich wyniku stwierdzono, że 
Idea Bank w trakcie oferowanych obligacji 
korporacyjnych wyemitowanych przez Get-
Back stosował nieuczciwe praktyki rynko-
we, tj. wprowadzał konsumentów w błąd. 
Od 30 kwietnia 2018 r. zaprzestano stoso-
wania tych praktyk. Ponadto prezes UOKiK 
nałożył na  Idea Bank obowiązek wypłaty 
wszystkim obligatariuszom, którzy nabyli 
obligacje GetBack, rekompensaty publicznej 
w wysokości 20%, liczonych od kwoty zain-
westowanych środków w wysokości 50 tys. zł 
jako minimalnego progu wymaganego przy 
zapisie na obligacje. Dla konsumentów, któ-
rzy łącznie zainwestowali 40 tys. zł, kwota 
rekompensaty będzie obliczana od  kwoty 
faktycznie zainwestowanej. Prezes UOKiK 
nałożył na Polski Dom Maklerski karę w wy-
sokości 2  074  483  zł z  tytułu stosowania 
niedozwolonego postępowania umownego 
we wzorcu umowy. 

Podsumowując informację, wicemini-
ster finansów podkreślił, że sprawa spółki 
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GetBack jest wielowątkowa, wymaga szcze-
gółowych, dogłębnych wyjaśnień. W  jego 
opinii organy państwa w  związku z  tą 
sprawą podjęły działania o bezprecedenso-
wych skali i charakterze. Wyeliminowano 
z  rynku podmioty, które naruszyły istot-
ne interesy inwestorów, wymierzono kary 
w wysokości wykraczającej poza dotychcza-
sową praktykę podmiotom dopuszczającym 
się nieprawidłowości. 

5. posiedzenie Senatu 
(25–27 lutego 2020 r.)

Informacja ministra zdrowia  
w sprawie sytuacji epidemiologicznej 
związanej z rozprzestrzenianiem się 
koronawirusa

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska 
poinformował, że obecnie na świecie jest 
ponad 81 tys. osób zarażonych koronawiru-
sem, w Unii Europejskiej – 381 osób, zmar-
ło ponad 2700. Zapewnił, że w Polsce nie 
ma potwierdzonego przypadku zarażenia 
koronawirusem. Dodał, że przeprowadzo-
no ponad 350 badań i wszystkie wykazały 
wynik ujemny. Obecnie w Polsce jest ho-
spitalizowanych 47  osób z  podejrzeniem 
zakażenia koronawirusem, kwarantanną 
objęto 55 osób, a tzw. czynnym nadzorem 
epidemiologicznym – 1570.

Od 26  lutego na  wszystkich lotni-
skach w  Polsce jest prowadzony pomiar 

temperatury ciała pasażerów, którzy wra-
cają z Chin i Włoch. Pasażerowie z gorącz-
ką kierowani są do punktów medycznych, 
gdzie jest przeprowadzany wywiad epide-
miologiczny, na podstawie którego mogą być 
skierowani do szpitala zakaźnego lub podle-
gać innym procedurom. Dla osób powracają-
cych z Włoch uruchomiono powiadomienia  
SMS-owe o  dalszym postępowaniu. „Jeśli 
mamy gorączkę, kaszel, duszność, to po-
winniśmy albo telefonicznie skontaktować 
się ze  stacją sanitarno-epidemiologiczną, 
albo zgłosić się do szpitala zakaźnego” – in-
struował wiceminister Waldemar Kraska. 
„Nie zgłaszajmy się do  lekarza rodzinne-
go, do przychodni, ponieważ to potencjal-
ne źródło rozsiewu tej infekcji” – apelował. 
Zwrócił uwagę na działania profilaktyczne, 
takie jak przestrzeganie zasad higieny.

Wiceminister zdrowia zapewnił, że 
monitorowana jest liczba łóżek w szpitalach 
zakaźnych i stanowisk intensywnej terapii. 
Sygnalizowane przez dyrektorów szpitali 
braki w sprzęcie czy zaopatrzeniu perso-
nelu medycznego będą uzupełniane z uru-
chomionej Agencji Rezerw Materiałowych. 
Wiceminister poinformował też, że główny 
inspektor sanitarny przygotował ogólnopol-
ski plan na wypadek epidemii. Od 26 lute-
go NFZ uruchomił infolinię pod numerem 
800  190  590, pod  który każdy, kto ma ja-
kiekolwiek wątpliwości, może zadzwonić, 
i  otrzyma informacje, co robić w  danym 
wypadku. Aktualizowane są także wytyczne 
dla lekarzy POZ.
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Z kolei główny inspektor sanitarny Ja-
rosław Pinkas apelował o zachowanie spoko-
ju. „Orężem w walce z wirusem jest spokój, 
orężem jest stan naszej wiedzy, wiedzy każ-
dego obywatela, który nie powinien się bać, 
że pozostanie sam, powinien wiedzieć, że są 
państwowe służby, które zadbają o to, żeby 
miał poczucie bezpieczeństwa” – przekony-
wał. Główny inspektor sanitarny poinformo-
wał, że po analizie ok. 80 tys. przypadków 
zakażeń wskaźnik śmiertelności z powodu 
koronawirusa wynosi 2,6–4% w zależności 
od miejsca i wieku pacjenta. Jak zaznaczył, 
wszystkie zgony zanotowane w Europie to 
zgony osób starszych z wielochorobowością. 

Informacja o działalności Rzecznika  
Praw Obywatelskich oraz o stanie  
przestrzegania wolności i praw człowieka 
i obywatela w roku 2018

Przedstawiając informację, rzecznik praw 
obywatelskich Adam Bodnar podkreślił, że 
główną podstawą informacji o stanie prze-
strzegania praw i wolności są skargi i listy 
obywateli kierowane do Biura Rzecznika 
Praw Obywatelskich. W 2018 r. wpłynęło 
57 tys. spraw, o 5 tys. więcej niż w 2017 r., 
podjęto 615 spraw, zarejestrowano ponad 
32 tys. kontaktów telefonicznych. W 2018 r. 
kontynuowany był program spotkań re-
gionalnych rzecznika; zorganizowano je 
w 50 miastach.

„Raport rzecznika praw obywatel-
skich z natury rzeczy wydobywa na światło 
dzienne kwestie trudne, bolesne, dotyczące 
naruszeń zagwarantowanych nam praw” 
– mówił rzecznik Adam Bodnar. Wskazał 
na  najważniejsze problemy przestrzega-
nia wolności i praw człowieka i obywatela. 
Zwrócił uwagę, że nie zmieniła się sytuacja 

prawna opiekunów osób, których niepeł-
nosprawność została stwierdzona w wieku 
dorosłym, ponieważ korzystny dla nich wy-
rok Trybunału Konstytucyjnego od 5 lat nie 
został wykonany. Nie został też zreformo-
wany system orzecznictwa w sprawie nie-
pełnosprawności, nie zastąpiono instytucji 
ubezwłasnowolnienia systemem wspiera-
nia w podejmowaniu decyzji. Wciąż na nie-
zadowalającym poziomie wypełniane jest 
konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia 
(sytuacja SOR; kolejki do lekarzy; brak le-
karzy i pielęgniarek; niewdrożenie narodo-
wego programu dla chorób rzadkich; dostęp 
do leków, szczególnie w ramach importu do-
celowego, i ratunkowego dostępu do tech-
nologii medycznych). Brakuje efektywnych 
regulacji prawnych i skutecznych działań 
administracji w wielu występujących wciąż 
wypadkach wykluczenia społecznego czy 
bezdomności. Nie rozwiązano problemu do-
stępności i zasad przyznawania mieszkań 
socjalnych. Nadal, mimo licznych interwen-
cji RPO, nie zmieniono przepisów upraw-
niających policję i inne służby do stosowania 
kontroli operacyjnej i pobierania danych te-
lekomunikacyjnych (zakres pozyskiwanych 
danych, brak kontroli zewnętrznej proce-
su pozyskiwania danych). Nie zapewnio-
no też dostępu zatrzymanego do obrońcy 
od momentu zatrzymania (tzw. instytucja 
adwokata, radcy prawnego pierwszej godzi-
ny). Rzecznik praw obywatelskich wskazał 
również na stosowanie przemocy w komi-
sariatach policji. Postulował wprowadzenie 
do kodeksu karnego precyzyjnej definicji 
tortur, obowiązku nagrywania interwencji 
policyjnych, a także lepsze szkolenie funk-
cjonariuszy. Zwrócił uwagę na  potrzebę 
podjęcia działań systemowych w zakresie 
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skutecznej walki z przestępstwami popeł-
nionymi z nienawiści.

Rzecznik podkreślił, że w 2018 r. kon-
tynuowany był proces zmian prowadzący 
do  naruszenia równowagi władz, dyskre-
dytujący rolę władzy sądowniczej i  ogra-
niczający w  rezultacie prawo obywatela 
do niezależnego i niezawisłego sądu. Zda-
niem rzecznika zagrożeniem dla ochrony 
praw i wolności obywatelskich jest sytuacja 
w Trybunale Konstytucyjnym. Jak mówił, 

Polska wielokrotnie w ostatnich latach była 
oceniana przez różne organy organizacji 
międzynarodowych. „Rekomendacje, które 
wynikają z działań tych organów, nie po-
winny być traktowane jak akty wrogie pod 
adresem państwa, ale jak dobra rada, chęć 
pozytywnego współdziałania i polepszania 
sytuacji obywateli, jak zewnętrzne spojrze-
nie przyjaciela, który z troską i zaniepoko-
jeniem patrzy na to, co się dzieje w Polsce” 
– przekonywał.

Komisja Budżetu  
i Finansów Publicznych

Na posiedzeniu komisji 20  lutego 2020 r. 
dyskutowano na temat inflacji i  związa-
nych z nią zagrożeń dla polskiej gospodarki 
w 2020 r. Zastanawiano się, czy obserwowa-
ny w ostatnich miesiącach wzrost inflacji na-
leży uznać za krótko- czy długoterminowy. 
Członek zarządu Narodowego Banku Pol-
skiego Ryszard Kokoszczyński zwrócił uwa-
gę, że w ostatnich latach „świat ma raczej 
problem ze zbyt niską inflacją i zbyt niskim 
wzrostem gospodarczym”, Polskę charakte-
ryzuje zaś stosunkowo szybki wzrost, które-
mu towarzyszy inflacja wyższa niż w innych 
krajach. Poinformował, że w Polsce średnia 
inflacja za  2019  r. prawdopodobnie wy-
niesie 2,3%. Odnosząc się do wzrostu cen 
żywności i wysokich wskaźników inflacji 
w grudniu 2019 r. i styczniu 2020 r., Ryszard 
Kokoszczyński ocenił, że wpływ na to mają 
m.in. tzw. szok podażowy, ceny administro-
wane, nierównowaga popytowo-podażowa. 
Zaznaczył, że większość czynników powo-
dujących wzrost cen nie jest trwała, dla-
tego „przyśpieszenie inflacyjne też będzie  
przejściowe”.

Senatorowie zapoznali się też z  in-
formacją GUS. Według wstępnych danych 
w  styczniu 2020  r. ceny towarów i  usług 
wzrosły o  4,4% w  porównaniu ze  stycz-
niem 2019 r. i o 0,9% w stosunku do grud-
nia 2019 r. Wskaźnik tych cen znalazł się 
powyżej górnej granicy odchyleń od celu in-
flacyjnego, określonego przez Radę Polityki 
Pieniężnej.

Uczestnicy debaty zwracali uwagę 
na problem z osiągnięciem celu inflacyjne-
go, rosnące oczekiwania inflacyjne, skutki 
obniżki stóp procentowych dla oszczędza-
jących. Wskazywali na potrzebę monitoro-
wania przyszłych oczekiwań inflacyjnych, 
poziomu cen na  rynku nieruchomości, 
koordynacji polityk: fiskalnej, pieniężnej 

szczegółowe informacje na temat przebiegu posiedzeń Senatu  
dostępne są na stronie internetowej: www.senat.gov.pl.

Z prac komisji
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i cenowej, a także ścisłej współpracy rządu 
i Narodowego Banku Polskiego we wdra-
żaniu działań antyinflacyjnych. Poruszono 
również kwestie dysparytetu stóp procen-
towych między Polską a strefą euro, polity-
ki banku centralnego Czech, Europejskiego 
Systemu Banków Centralnych i ustalania 
poziomu stóp procentowych właściwych 
dla danego kraju UE i strefy euro. 

21 lutego 2020 r. komisja zapoznała się 
z opiniami pozostałych komisji senackich, 
które rozpatrywały poszczególne części 
ustawy budżetowej na  rok  2020. Wpro-
wadzenie zmian proponowało 7  komisji. 
Poparcie komisji budżetu uzyskały popraw-
ki zwiększające: o 1 mld 950 mln zł środki 
na leczenie chorób nowotworowych (propo-
zycja Komisji Zdrowia); o 4 mld 605 mln zł 
subwencję oświatową dla jednostek samo-
rządu terytorialnego (propozycja Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Administra-
cji Państwowej); o 75 mln zł budżet Mini-
sterstwa Spraw Zagranicznych na pomoc 
kierowaną przez Departament Współpracy 
Rozwojowej (propozycja Komisji Spraw Za-
granicznych i Unii Europejskiej); o 3 mln zł 
dotację dla Europejskiego Centrum So-
lidarności (propozycja Komisji Kultury 
i Środków Przekazu). Komisja przyjęła też 
poprawki Komisji Regulaminowej, Etyki 
i Spraw Senatorskich przywracające środki 
na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą 
w budżecie Kancelarii Senatu w wysokości 
110 mln 500 tys. zł oraz zwiększające budże-
ty – Kancelarii Senatu o 7 mln 440 tys. zł 
i Rzecznika Praw Obywatelskich o 6 mln zł. 
Zaakceptowano ponadto wnioski sena-
torów: Kazimierza Kleiny o  zwiększenie 
o 5 mln zł wydatków Państwowej Inspekcji 
Pracy na realizację zadań i wynagrodzenia 
dla inspektorów pracy; Zygmunta Frankie-
wicza i Jadwigi Rotnickiej o przyznawanie 

dodatkowych środków finansowych gmi-
nom, których co najmniej 50% powierzch-
ni zajmują parki narodowe lub rezerwaty 
przyrody, a także utworzenie rezerwy ce-
lowej w wysokości 1 mld zł na ograniczenie 
emisji zanieczyszczeń powietrza i walkę ze 
smogiem.

Akceptacji komisji nie uzyskały propo-
zycje Komisji Gospodarki Narodowej i Inno-
wacyjności, aby zwiększyć budżet Urzędu 
Regulacji Energetyki o 2,8 mln zł, ani Komi-
sji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecz-
nej, by o 12 mln 659 tys. zł zwiększyć budżet 
Państwowej Inspekcji Pracy.

Komisja Infrastruktury

11 marca 2020 r. informację o  realizacji 
Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 
2014–23 (z perspektywą do 2025 r.) przed-
stawił senatorom wiceminister infrastruk-
tury Rafał Weber. W  ramach programu 
zakończono 85 zadań o wartości 41 mld zł, 
zbudowano 1177  km dróg. Obecnie rea-
lizowanych jest 89  projektów o  wartości 
48 mld zł. Trwają postępowania przetargo-
we dotyczące 19 zadań na ponad 13 mld zł, 
dzięki którym powstanie 217 km nowych 
dróg, a w trakcie przygotowania są projekty 
o wartości ok. 40 mld zł.

Obecnie w  Polsce jest 4146  km dróg 
szybkiego ruchu, a po zakończeniu progra-
mu ma być ich prawie 8 tys. km. Zbudowa-
no 82% sieci autostradowej, pozostałe 18% 
ma być gotowe do końca 2025 r. Sieć dróg 
ekspresowych jest zrealizowana w 42%, bu-
dowa ma się zakończyć w 2030 r. Program 
przewiduje także budowę 43 obwodnic łącz-
nej długości 447,5 km i wartości 11,3 mld zł. 
Do końca 2019 r. oddano do użytku 15 ob-
wodnic, a w ramach wcześniejszych działań 
inwestycyjnych wybudowano ich 64.
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Komisja Kultury  
i Środków Przekazu

W wyniku dyskusji na temat prawa do rze-
telnej informacji i  mediów publicznych, 
która odbyła się 3 lutego 2020 r., komisja 
przyjęła stanowisko w tej sprawie. Za nie-
dopuszczalne uznała stosowanie w  me-
diach publicznych następujących praktyk: 
zastępowanie obiektywnej i uwzględniają-
cej różnorodność opinii informacji prze-
kazami wartościującymi i sprzyjającymi 
wyłącznie interesom partii rządzącej; ak-
ceptacja i budowanie przekazów dzielących 
Polaków oraz wprowadzających elemen-
ty mowy nienawiści wobec konkretnych 
grup społecznych i  osób fizycznych; ra-
żący brak bezstronności i obiektywizmu 
zwłaszcza w czasie kampanii wyborczych 
i w okresach je poprzedzających; brak od-
powiedzialności za wagę i znaczenie słów 
napędzających mowę nienawiści w  me-
diach społecznościowych i w przestrzeni 
publicznej; lekceważenie ogólnie przyję-
tych norm społecznych i zasad odpowie-
dzialnego dziennikarstwa; wroga narracja 
wobec instytucji unijnych. W stanowisku 
komisja zaapelowała do władz i pracowni-
ków mediów publicznych o przywrócenie 
rzetelności w  programach informacyj-
nych. Zwróciła się też do Krajowej Rady 

Radiofonii i  Telewizji o  właściwy nad-
zór i  reagowanie na wskazane praktyki, 
a do Rady Mediów Narodowych – o ocenę 
pracy władz mediów publicznych i zmianę 
tych odpowiedzialnych za złe praktyki.

Komisja 20  lutego 2020  r. zapoznała 
się z  informacją ministra kultury o przy-
czynach przedłużania się obsadzenia stano-
wiska dyrektora Muzeum Historii Żydów 
Polskich POLIN. W marcu 2019 r. zakończy-
ła się 5-letnia kadencja dyrektora muzeum 
Dariusza Stoli. W maju odbył się konkurs 
na to stanowisko, który wygrał Dariusz Stola. 
Na jego powołanie nie wyraził jednak zgody 
jeden ze współorganizatorów muzeum – Mi-
nisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go. Tymczasowym szefem placówki został 
Zygmunt Stępiński. Wiceminister kultury 
Jarosław Sellin poinformował, że organizato-
rzy muzeum POLIN – resort kultury, Urząd 
m.st. Warszawy i Stowarzyszenie Żydowski 
Instytut Historyczny w Polsce – uzgodnili,  
iż jego dyrektorem, na 3-letnią kadencję, zo-
stanie Zygmunt Stępiński. Nominacja nastą-
pi w lutym 2020 r. Odpowiadając na pytania 
senatorów, dlaczego minister kultury Piotr 
Gliński nie powołał Dariusza Stoli na sta-
nowisko dyrektora muzeum, wiceminister 
Jarosław Sellin zaznaczył, że „minister w ra-
mach swoich kompetencji ma prawo prowa-
dzić również politykę personalną i nie ma 
w tym nic gorszącego”. 
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Komisja Nauki,  
Edukacji i Sportu

Na posiedzeniu komisji 14 stycznia 2020 r. 
minister edukacji narodowej Dariusz 
Piontkowski przedstawił najważniejsze 
działania resortu planowane na  najbliż-
sze lata. Zapewnił, że nie przewiduje po-
ważnych zmian w strukturze szkół, gdyż 
nie zakończyła się jeszcze ta, dokonana 
w poprzedniej kadencji parlamentu. Zapo-
wiedział, że kontynuowane będą reforma 
szkolnictwa zawodowego w celu dostoso-
wania go do zmian gospodarczych, techno-
logicznych i społecznych, a także zmiany 
systemu kształcenia i  doskonalenia na-
uczycieli. Rozbudowana zostanie również 
sieć doradztwa metodycznego. Nadal będą 
realizowane programy: „Aktywna tablica”, 
„Posiłek w szkole i w domu”, „Bezpłatny 
podręcznik i wyprawka szkolna”, „Dobry 
start”, „Narodowy Program Rozwoju Czy-
telnictwa”, LOWE (lokalne ośrodki wiedzy 
i  edukacji). Wdrożenie programu „Ogól-
nopolska Sieć Edukacyjna”, dzięki które-
mu wszystkie szkoły w Polsce mają mieć 
dostęp do  szerokopasmowego internetu, 
zakończy się najpóźniej w 2021 r. Wspól-
nie z innymi resortami będzie też realizo-
wany program modernizacji szkół. Nowy 
program „Lekcja: Enter” jest skierowany 
do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, 
przedmiotów humanistycznych, mate-
matyczno-przyrodniczych, artystycznych 
i informatyki ze szkół podstawowych i po-
nadpodstawowych. Ma na celu podnoszenie 
ich kompetencji cyfrowych, przygotowanie 
do tworzenia własnych i korzystania z róż-
nego rodzaju e-materiałów. Zorganizowa-
ne zostaną także szkolenia dla nauczycieli 

pracujących z uczniami o specjalnych po-
trzebach edukacyjnych. 

Minister edukacji zapowiedział też, że 
w drugiej połowie 2020 r. lub na początku 
2021 r. zostanie przygotowany projekt no-
welizacji Karty Nauczyciela i prawa oświato-
wego. Zmiany mają dotyczyć głównie zasad 
finansowania oświaty, pragmatyki zawo-
dowej nauczycieli, w tym kwestii awansu 
zawodowego, oceniania nauczycieli, czego 
konsekwencją powinny być również decyzje 
dotyczące systemu wynagradzania. Minister 
edukacji zaznaczył, że sprawy dyscyplinarne 
mogą zostać uregulowane wcześniej. 

4 lutego 2020  r. senatorowie zapo-
znali się z informacją na temat wdrażania 
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce, która weszła w życie 1 paździer-
nika 2018 r., a  jej przepisy będą wprowa-
dzane przez 8 lat. Ustawa m.in. rozszerza 
autonomię uczelni dzięki zwiększeniu roli 
statutów szkół wyższych, zmienia model 
kształcenia doktorantów, wprowadza nowe 
zasady ewaluacji jakości działalności nau-
kowej. Minister nauki i szkolnictwa wyż-
szego Jarosław Gowin poinformował, że 
wszystkie regulacje wewnętrzne uczelni, 
z nielicznymi drobnymi odstępstwami, któ-
re szybko udało się wyeliminować, weszły 
w życie bez opóźnienia. Pozytywnie ocenił 
pierwszy rok funkcjonowania rad uczelni. 
Zwrócił uwagę na  niepokojące tendencje 
związane z nowym modelem ewaluacji ja-
kości działalności naukowej. Wiele uczelni 
nie przywiązuje zbyt dużej wagi do działal-
ności edukacyjnej, przesuwa też naukowców 
ze słabymi wynikami badawczymi na stano-
wiska dydaktyczne. 

Minister poinformował, że w  2019  r. 
w wyniku konkursu „Inicjatywa doskonałości 
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– uczelnia badawcza” wybrano 10 najlep-
szych spośród 20 uczelni. Uczelnie badaw-
cze w  latach 2020–26 będą otrzymywały 
subwencję zwiększoną o 10%, co ma pomóc 
w poprawie jakości prowadzonych badań na-
ukowych i dydaktyki oraz zwiększyć szanse 
w  konkurencji międzynarodowej. W  oce-
nie ministra nauki w  roku akademickim 
2019/20 najważniejszym wyzwaniem będzie 
sprawne przeprowadzenie wyborów do or-
ganów uczelni. 

Podczas posiedzenia przedstawiono 
też działania ministerstwa nauki, mające 
na celu zwiększenie z 1 do 3% pozyskiwa-
nia środków unijnych w ramach programów 
„Horyzont 2020” i „Horyzont Europa”. Naj-
ważniejsze to: wsparcie ekspertów w  ko-
mitetach programowych, przeniesienie 
Krajowego Punktu Kontaktowego Progra-
mów Badawczych do Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju, dodatkowe wynagrodzenia 
dla naukowców biorących udział w projek-
tach, utrzymanie i modernizacja infrastruk-
tury badawczej, ułatwienie tworzenia przy 
uczelniach i instytutach centrów doskona-
łości naukowej i dydaktycznej. 

Komisja Obrony Narodowej

15 stycznia 2020 r. komisja zapoznała się 
z informacją na temat prac legislacyjnych 
Ministerstwa Obrony Narodowej. Najbar-
dziej zaawansowane są prace nad projektem 
ustawy o utworzeniu Wojskowej Akademii 
Medycznej w  Łodzi. Resort przygotowu-
je też projekt ustawy powołujący Agencję 
Uzbrojenia, która zastąpiłaby Inspektorat 
Uzbrojenia i zajmowałaby się kontrakta-
mi dla wojska. Z kolei projekt nowelizacji 
ustawy o powszechnym obowiązku obro-
ny ma umożliwić wypłatę świadczeń pra-
codawcom, którzy od 2017 r. ponieśli koszty 
w  związku z  powołaniem pracowników 
do  terytorialnej służby wojskowej. Przy-
gotowywany projekt nowelizacji ustawy 
o ochronie osób i mienia zakłada powie-
rzenie komendantowi głównemu Żandar-
merii Wojskowej nadzoru nad formacjami 
ochronnymi na  terenach podlegających 
ministrowi obrony narodowej. Zmiany 
w  ustawie o  organizacji zadań na  rzecz 

obronności mają wskazać, kto, kiedy, w ja-
kim zakresie podejmuje decyzje o urucho-
mieniu programu mobilizacji gospodarki, 
a także uregulować kwestie finansowe.

25 lutego 2020 r. wiceminister obrony 
narodowej Wojciech Skurkiewicz przed-
stawił komisji informację na temat ustaleń 
szczytu NATO, który odbył się 3–4 grud-
nia 2019 r. w Londynie. Uczestnicy szczytu 
uzgodnili aktualizację natowskich planów 
obronnych dla Polski i państw bałtyckich, 
nowy plan zwiększenia wysiłków w walce 
z terroryzmem, a także przyjęli deklarację 
potwierdzającą jedność Sojuszu i zobowią-
zanie, wynikające z art. 5 Traktatu Waszyng-
tońskiego, że atak na  jednego sojusznika 
będzie uważany za atak na wszystkich. Po-
twierdzono też rosnące nakłady finanso-
we na obronność sojuszników spoza USA. 
Podkreślono ścisłą współpracę w dziedzi-
nie bezpieczeństwa z innymi organizacjami 
międzynarodowymi, w szczególności z Unią 
Europejską. Podczas szczytu wskazywano 
również na politykę otwartych drzwi i part-
nerstwa jako ważne narzędzia budowania 
obszaru stabilności wokół Sojuszu. Zwróco-
no szczególną uwagę na znaczenie nowych 
technologii, jako 5.  domenę operacyjną 
NATO wskazano kosmos. Zgodnie z ustale-
niami szczytu wzmocniona zostanie ochrona 
infrastruktury energetycznej. Postanowienia 
szczytu oceniono jako zgodne z polską racją 
stanu, także jeżeli chodzi o decyzje związane 
z zerwaniem traktatu o całkowitej likwidacji 
pocisków rakietowych pośredniego i śred-
niego zasięgu. 

Przewodniczący Komisji Obrony Naro-
dowej senator Jarosław Rusiecki i senator 
Bogdan Zdrojewski 8 stycznia 2020 r. wzięli 
udział w spotkaniu przewodniczących ko-
misji obrony parlamentów państw Grupy 
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Wyszehradzkiej w Pradze. Uczestnicy spot-
kania opowiedzieli się za dalszą współpra-
cą państw V4 m.in. w dziedzinie produkcji 
zbrojeniowej, cyberobrony i  bezpieczeń-
stwa cybernetycznego. Poparli też zwięk-
szenie wydatków na obronę i modernizację 
sił zbrojnych, wspólne zamówienia na zakup 
uzbrojenia, a także dalszy rozwój i wdraża-
nie przedsięwzięć w ramach stałej współ-
pracy strukturalnej w dziedzinie obronności 
(PESCO).

Komisja Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji 

Komisja w  pierwszym kwartale 2020  r. 
pracowała nad 27 petycjami skierowanymi 
do Senatu, przygotowała 2 projekty ustaw, 
realizujących postulaty petycyjne. Projekt 
ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu 
w sprawach nieletnich (petycja P10-11/20) 
zakłada wprowadzenie rozróżnienia po-
stanowienia o  umieszczeniu nieletniego 
w schronisku dla nieletnich od postano-
wień o przedłużeniu pobytu w schronisku. 
Projekt nowelizacji ustawy o orderach i od-
znaczeniach (petycja P9-25/19) przywraca 
Łańcuch jako uroczystą odznakę Wielkiego 
Mistrza Orderu Orła Białego. 

Ponadto komisja ponownie wniosła 
2 projekty ustaw, przygotowane w IX kaden-
cji na podstawie postulatów zawartych w pe-
tycjach. Celem projektu ustawy o zmianie 
ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, usta-
wy – Kodeks postępowania cywilnego oraz 
ustawy – Kodeks karny (petycja PW-9-01/17)  
jest zagwarantowanie równego udziału rodzi-
ców żyjących osobno w wychowaniu i opiece 
nad dzieckiem (obowiązek powierzania przez 
sądy władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, 

naprzemienny sposób jej sprawowania, kary 
za  utrudnianie lub uniemożliwianie kon-
taktów z dzieckiem, obowiązek wzajemne-
go informowania się o bieżących sprawach 
dziecka i przekazywania jego dokumentów). 
Projekt nowelizacji ustawy o  wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmo-
wi (petycja P-9-36/17) przewiduje nałożenie 
na producentów i dystrybutorów napojów al-
koholowych obowiązku umieszczania na opa-
kowaniach informacji o  szkodliwości dla 
kobiet w ciąży lub karmiących piersią. Obo-
wiązek ten dotyczyłby też reklam piwa.

Komisja Rodziny, Polityki  
Senioralnej i Społecznej 

Tematem posiedzenia komisji 11  mar-
ca 2020 r., przygotowanego we współpra-
cy ze Stowarzyszeniem Protetyków Słuchu 
w  ramach obchodów Światowego Dnia 
Słuchu, był wpływ niedosłuchu na życie 
człowieka. Światowa Organizacja Zdrowia 
(WHO) szacuje, że ponad 466  mln ludzi 
na świecie cierpi na poważny niedosłuch, 
co stanowi 6,1% całej populacji. Przewidu-
je się, że liczba osób z niepełnosprawnością 
słuchową w najbliższych dekadach będzie 
wzrastać. Według WHO w 2050 r. będzie 
to ok.  900  mln osób, czyli 9% prognozo-
wanej wówczas populacji świata (10 mld). 
W Polsce ok. 40 tys. osób nie słyszy w ogó-
le, 900 tys. ma poważnie uszkodzony słuch, 
a ponad 4 mln – problemy ze słyszeniem. 
Najbardziej narażone na utratę słuchu są 
dzieci i młodzież szkolna. W porównaniu 
z wieloma krajami Unii Europejskiej liczba 
dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem 
w Polsce jest nadal zdecydowanie wyższa. 
Wdrożony w naszym kraju w 2002 r. pro-
gram badań przesiewowych przyczynia się 
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do  wczesnego wykrywania niedosłuchu, 
skutecznego leczenia dzieci z uszkodzonym 
słuchem i ich prawidłowego rozwoju. 

W  ocenie uczestników posiedzenia 
problemem nie jest brak przepisów regulu-
jących aspekty zdrowotne i społeczne osób 
głuchych i z niedosłuchem, ale ich niesto-
sowanie i brak sankcji za to. Głusi nie mają 
m.in. stałego dostępu do  tłumaczy języka 
migowego w urzędach, placówkach eduka-
cyjnych i leczniczych, z tego samego powo-
du ograniczony jest ich dostęp do informacji 
i instytucji kulturalnych. Mówiono też o bra-
ku tłumaczenia na język migowy komuni-
katów i konferencji rządowych, związanych 
z epidemią wirusa SARS-CoV-2. 

Komisja 4 lutego 2020 r. zdecydowała 
o powołaniu zespołu doradców w składzie: 
byli senatorowie Mieczysław Augustyn 
i Antoni Szymański oraz przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa 
Gerontologicznego prof. Piotr Błędowski. 

Komisja Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi 

14 stycznia 2020 r. komisja zapoznała się 
z  informacją o sytuacji na rynku drobiu 
w związku z wystąpieniem w niektórych 
regionach Polski wirusa H5N8. Szczep 
ptasiej grypy wykryto 31 grudnia 2019 r. 
w  gospodarstwie, w  którym było ponad 
12  tys. indyków, w  województwie lubel-
skim. Dotychczas odnotowano 11 ognisk 
ptasiej grypy: 8 w województwie lubelskim, 
2 w wielkopolskim i 1 w zachodniopomor-
skim. Tam, gdzie wykrywana jest choroba, 
ustanawia się obszar zagrożenia i likwiduje 
stada. Wiceminister rolnictwa Szymon Gi-
żyński zapewnił, że państwo ponosi kosz-
ty likwidacji stada, utylizacji i dezynfekcji, 
a hodowcy mogą liczyć na odszkodowania. 

Konsekwencją wystąpienia ptasiej gry-
py jest wprowadzenie przez wiele krajów 
pozaunijnych zakazu importu drobiu z Pol-
ski, który będzie obowiązywał co najmniej 
6 miesięcy od ostatniego przypadku tej cho-
roby. Służby weterynaryjne muszą wtedy 
ponownie przystąpić do  renegocjacji lub 
przywrócenia umów w sprawie uznawania 
świadectw weterynaryjnych.

23  stycznia 2020  r., podczas dyskusji 
na temat sytuacji polskiego pszczelarstwa 
i polityki państwa dotyczącej jego ochrony 
i wsparcia, wiceminister rolnictwa Szymon 
Giżyński poinformował, że resort podejmu-
je przede wszystkim działania asekuracyjne 
i wspierające rozwój sektora pszczelarskie-
go, którego produkty stanowią ważną ofer-
tę na rynkach międzynarodowych, a w Unii 
Europejskiej zajmujemy pod tym względem 
3. miejsce. Stan polskiego pszczelarstwa wi-
ceminister ocenił jako dobry. Podczas dys-
kusji przedstawiciele środowisk naukowych 
i związków pszczelarzy wskazywali na po-
ważne zagrożenie dla  polskiego pszcze-
larstwa i  gospodarstw pasiecznych, jakie 
stanowią choroby pszczół – warroza i zgni-
lec amerykański. Apelowali o podjęcie szyb-
kich i skutecznych działań, które zapobiegną 
ich dalszemu rozprzestrzenianiu się. Prze-
wodniczący komisji rolnictwa senator Jerzy 
Chróścikowski zwrócił się do resortów rolni-
ctwa i klimatu, a także do głównego lekarza 
weterynarii o  przygotowanie odpowiedzi, 
jakie są planowane działania w tej sprawie.

Tematem posiedzenia komisji 11 mar-
ca 2020 r. była działalność Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego. Omówiono go-
spodarkę finansową, realizację zadań z za-
kresu ubezpieczeń i świadczeń, koordynację 
systemów zabezpieczenia społecznego, a tak-
że działalność prewencyjną i  rehabilita-
cyjną. Obecnie KRUS prowadzi kampanię 
popularyzującą strategię „Wizji Zero”, ma-
jącą na celu zmniejszenie liczby wypadków 
przy pracy i chorób zawodowych rolników. 
W odniesieniu do polityki kadrowej w KRUS 
w latach 2017–19 wskazano m.in. na wysoki 
wskaźnik fluktuacji pracowników, od 2016 r. 
wynoszący 8%, spowodowany wysoką ko-
niunkturą na rynku pracy i wysokością wy-
nagrodzenia proponowanego pracownikom 
KRUS. Z przedstawionych przez Najwyższą 
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Izbę Kontroli danych za 2017 i 2018 r. wyni-
ka, że pracownicy KRUS zarabiają najmniej 
w porównaniu z zatrudnionymi np. w ZUS, 
ARiMR czy KOWR. W 2020 r. planowana jest 
podwyżka wynagrodzeń w KRUS, znaczna 
część środków na  ten cel zostanie jednak 
przeznaczona na wzrost minimalnego wy-
nagrodzenia do 2600 zł.

Komisja Samorządu  
Terytorialnego  
i Administracji Państwowej 

W omawianym okresie komisja przygoto-
wała 2 projekty ustaw. Projekt nowelizacji 
ustawy o finansach publicznych został przy-
jęty przez Senat na 4. posiedzeniu i wnie-
siony do Sejmu. Projekt ustawy o zmianie 
ustawy – Kodeks postępowania karnego 
ma na celu zabezpieczenie i podwyższenie 
gwarancji procesowych osób pełniących 
funkcje wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta i ich zastępców w razie zawieszenia 
ich w czynnościach służbowych. 

Podczas posiedzenia komisji 8  stycz-
nia 2020 r. dyskutowano na temat planów 
likwidacji Urzędu Morskiego w  Słupsku 
i przeniesienia jego kompetencji do urzę-
dów w Szczecinie i Gdyni. Przedstawiciele 
samorządów Pomorza Środkowego sprze-
ciw wobec tego zamiaru uzasadniali ogrom-
nym wkładem Urzędu Morskiego w Słupsku 
w rozwój miejscowości nadmorskich. Samo-
rządowcy postulowali wzmocnienie lub re-
organizację Urzędu Morskiego w Słupsku. 
Wiceminister gospodarki morskiej Anna 
Moskwa wyjaśniła, że resort zamierza 
„uprościć i zoptymalizować wykonywanie 
zadań”, dzieląc kompetencje między 2 urzę-
dy morskie z ewentualnymi delegaturami; 
jedna z nich mogłaby być w Słupsku. Zapew-
niła, że likwidacja urzędu nie oznacza zwol-
nień pracowników. 

Tematem posiedzenia komisji, zorga- 
nizowanego 2  marca  2020  r. wspólnie ze   
Związkiem Miast Polskich, był stan finansów 
samorządowych. Jak wynika z raportu o sta-
nie jednostek samorządu terytorialnego (jst), 
w latach 2015–18 koszty ponoszone przez sa-
morządy wzrosły o 19,16 mld zł, podczas gdy 
ich dochody z PIT i CIT wzrosły o 15,43 mld zł. 

W latach 2004–18 dochody własne jedno-
stek wzrosły o 97% – z 62,9 do 124 mld zł, 
część oświatowa subwencji ogólnej wzro-
sła z 25,8 do 43,1 mld zł (o 72%), podczas 
gdy wydatki bieżące na  oświatę wzrosły 
z 34 do 70,5 mld zł (o 107%), a wydatki bie-
żące z 76,2 do 206,5 mld zł (o 170%). Najważ-
niejsze postulaty samorządowców dotyczą 
zrekompensowania ubytków we wpływach 
jst z udziałów w podatku PIT i zwiększe-
nia wydatków budżetu państwa na  edu-
kację i  ochronę zdrowia. Należy również  
w pełni pokrywać koszty realizacji zadań 
zleconych z  zakresu administracji rządo-
wej oraz przestrzegać zasady przekazy-
wania wystarczających środków na  nowe  
zadania.

Podczas debaty przedstawiono propo-
zycje zmian ustawowych, mających na celu 
zwiększenie udziału jst we wpływach z PIT 
(gminy – z 39,34 do 43,93%, powiaty – z 10,25 
do 11,49% i województwa – z 1,60 do 1,79%), 
uzupełnienie subwencji ogólnej o  rekom-
pensatę dochodów jst utraconych w wyniku 
nowelizacji ustaw dotyczących dochodów 
własnych samorządów, wprowadzenie re-
kompensaty dla gmin z  obszarami chro-
nionymi za utracone możliwości rozwoju, 
wynikające z ograniczeń na tych terenach. 

Komisja Spraw Emigracji 
i Łączności z Polakami  
za Granicą 

Podczas posiedzenia komisji 14  stycz-
nia  2020  r. dyrektor Biura Polonijnego 
Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński 
wprowadził senatorów w problematykę do-
tyczącą Polonii i Polaków na świecie oraz 
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opieki sprawowanej nad nimi przez Senat. 
Poinformował, że polska diaspora liczy 
ok. 20 mln osób, w tym ok. 10 mln w Stanach 
Zjednoczonych, ok. 2 mln w Brazylii, 1 mln 
w Kanadzie, 450 tys. w Argentynie. W Eu-
ropie najwięcej osób polskiego pochodzenia, 
ok. 2 mln, mieszka w Niemczech. Polacy nie 
są tam jednak uznawani za mniejszość na-
rodową, co wiąże się z brakiem przywilejów 
przysługujących takim grupom.

Dyrektor biura polonijnego przedstawił 
krótki rys historii emigracji polskiej. Przy-
pomniał też, że wiodącą rolę w sprawowa-
niu opieki nad Polonią i Polakami za granicą 
odgrywa odrodzony w 1989 r. Senat. Izba 
nawiązała w ten sposób do przedwojennej 
tradycji, a także konstytucyjnej zasady, że 
wszyscy Polacy na  świecie są pod opieką 
państwa polskiego. Opiekę Senatu nad Po-
lonią usankcjonowano w nowelizacji ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie w 2016 r. Pierwszą uchwałę, przy-
znającą środki na realizację zadań w zakresie 
opieki nad Polonią i Polakami za granicą, 
Prezydium Senatu podjęło 26 lipca 1990 r. 
Przez prawie 30 lat, wyłączając 4-letni okres, 
kiedy dysponentem środków było Minister-
stwo Spraw Zagranicznych, Kancelaria Se-
natu przeznaczyła na  opiekę nad Polonią 
prawie 1 mld 200 mln zł. 

Komisja Spraw Zagranicznych 
i Unii Europejskiej 

Podczas posiedzenia 7 stycznia 2020 r. dys-
kutowano o polityczno-prawnych skutkach 
ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju 

sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Naj-
wyższym oraz niektórych innych ustaw, 
uchwalonej przez Sejm 20 grudnia 2019 r., 
przede wszystkim o jej możliwym wpływie 
na pozycję Polski w Unii Europejskiej. 

W opinii pierwszej prezes Sądu Naj-
wyższego Małgorzaty Gersdorf zmiany 
zaproponowane w nowelizacji są niezgod-
ne z prawem Unii Europejskiej. Z dużym 
prawdopodobieństwem będzie prowadzić 
to do wszczęcia przez instytucje unijne pro-
cedury o stwierdzenie uchybienia zobowią-
zania wynikającego z traktatu, a w dłuższej 
perspektywie do konieczności opuszczenia 
UE przez Polskę. Najważniejsze zastrzeże-
nia prezes SN do nowelizacji ustaw sądo-
wych dotyczyły definicji sędziego, zakazu 
kwestionowania statusu sędziego i stawia-
nia pytań prejudycjalnych. Zdaniem prze-
wodniczącego komisji spraw zagranicznych 
senatora Bogdana Klicha nowelizacja jest 
krokiem do  „zwiększenia osamotnienia 
Polski i osłabienia jej sytuacji międzynaro-
dowej”. Wiceminister spraw zagranicznych 
Paweł Jabłoński zapewnił, że Polska pozosta-
nie członkiem Unii Europejskiej.

14 stycznia 2020 r. komisja zapozna-
ła się z  informacją ministerstw: Obrony 
Narodowej i  Spraw Zagranicznych oraz 
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Biura Bezpieczeństwa Narodowego o  sy-
tuacji na  Bliskim Wschodzie, wywołanej 
kryzysem po zabójstwie w Bagdadzie przez 
lotnictwo USA irańskiego gen. Kasema Su-
lejmaniego, a także bezpieczeństwa polskich 
żołnierzy w Iraku. Liczący 268 osób perso-
nel Polskiego Kontyngentu Wojskowego, 
ze względu na grożące niebezpieczeństwo, 
pozostaje obecnie w  bazach. Nie jest też 
na razie planowane jego wycofanie z reali-
zowanych misji. 

Stan przygotowań do konferencji po-
święconej przyszłości Europy przedstawił 
podczas posiedzenia komisji 4 lutego 2020 r. 
minister ds. europejskich Konrad Szymań-
ski. W konferencję miałyby być zaangażo-
wane wszystkie 3 unijne instytucje: Rada, 
Parlament i  Komisja Europejska, a  także 
państwa członkowskie, eksperci, związ-
kowcy i obywatele. Parlament Europejski 
proponuje, aby tematyka konferencji doty-
czyła przede wszystkim takich kwestii, jak 
wartości demokratycznej i  instytucjonal-
nej legitymacji Unii Europejskiej, klimat, 
sprawiedliwość społeczna, bezpieczeństwo 
czy rola UE w  świecie. Komisja Europej-
ska zachęca do tego, aby skoncentrować się 
na niedawno przyjętej Agendzie Strategicz-
nej UE na lata 2019–24. Komisja w przyjętej 
opinii w sprawie konferencji zaapelowała 
do jej przyszłych uczestników o ostrożność 
w postulowaniu zmian traktatowych, uzna-
jąc, że w obliczu braku stabilności trudno 

byłoby skodyfikować lepsze od obowiązu-
jących ramy prawne dla porządku europej-
skiego. Według komisji potrzebą chwili jest 
wypełnienie traktatów treścią gwarantującą 
Europejczykom większe możliwości wpły-
wu i decydowania, jak wspólnota ma służyć 
obywatelom. Zdaniem komisji narodowa 
reprezentacja na konferencję powinna być 
politycznie zróżnicowana, przy czym muszą 
się w niej znaleźć osoby uznające, że polską 
racją stanu jest wzmocnienie UE. 

19 lutego 2020 r. senatorowie zapozna-
li się z informacjami o prezydencji fińskiej 
w Radzie Unii Europejskiej i priorytetach 
następującej po niej prezydencji chorwackiej 
oraz na temat polskiej polityki europejskiej 
w trakcie tych prezydencji. Podsumowując 
prezydencję fińską, ambasador Finlandii 
w Polsce Juha Ottman przypomniał, że jej 
priorytetami było: wzmocnienie wspólnych 
wartości oraz rządów prawa, uczynienie 
Unii Europejskiej bardziej konkurencyjną 
i  sprzyjającą integracji społecznej, kom-
pleksowa ochrona obywateli, wzmocnienie 
pozycji UE jako światowego lidera w dzia-
łaniach na rzecz klimatu. Zaznaczył, że ta 
ostatnia kwestia była jedną z  najważniej-
szych. W  grudniu 2019  r. udało się przy-
jąć konkluzje Rady Europejskiej dotyczące 
neutralności klimatycznej z klauzulą opt-
-out dla Polski. Oprócz kwestii klimatu naj-
większego wysiłku wymagały negocjacje 
w sprawie wieloletnich ram finansowych. 
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Propozycja schematu negocjacyjnego przy-
gotowana przez prezydencję fińską została 
odrzucona. Porozumienia nie osiągnięto tak-
że w sprawie rozpoczęcia negocjacji akcesyj-
nych z Albanią i Macedonią Północną. 

Minister ds. europejskich Konrad Szy-
mański podkreślił, że rząd popierał starania 
prezydencji fińskiej zmierzające do poprawy 
funkcjonowania wspólnego rynku, a także 
ochrony bezpieczeństwa obywateli, szcze-
gólnie pod kątem efektywnej kontroli granic, 
negatywnie zaś ocenił ostateczny kompro-
mis w zakresie pakietu mobilności. Pakiet 
tworzy nieproporcjonalne ograniczenia ad-
ministracyjne na rynku świadczenia usług, 
w szczególności transportowych. 

Priorytety prezydencji chorwackiej 
przedstawił ambasador Chorwacji w Polsce 
Tomislav Vidošević. Są to: Europa, która się 
rozwija; Europa, która łączy; Europa, która 
chroni; Europa, która ma wpływy. Chorwa-
cja będzie promowała m.in. dalszą konwer-
gencję i  zbilansowany rozwój regionalny, 
wspierany przez politykę spójności. Celem 
działań jest też sprostanie naglącej kwestii 
wyzwań demograficznych poprzez zainicjo-
wanie dyskusji na temat najlepszych prak-
tyk państw członkowskich i pomysłów, jak 
odpowiedzieć na te wyzwania. Promowane 
będą inicjatywy służące transportowi, ener-
getyce i łączności cyfrowej, a także wyko-
rzystaniu potencjału nowych technologii, 
takich jak sztuczna inteligencja. Chorwacja 
będzie też wspierać politykę rozszerzenia 
Unii Europejskiej. 

W opinii ministra ds. europejskich Kon-
rada Szymańskiego w trakcie prezydencji 
chorwackiej należy spodziewać się zakończe-
nia prac nad mandatem negocjacyjnym UE 
wobec Wielkiej Brytanii. Zaznaczył, że Pol-
ska jest zainteresowana nie tylko jak najbliż-
szymi relacjami handlowymi i politycznymi, 
ale również właściwym ujęciem tych sekto-
rów gospodarki, które są istotne z polskiego 
punktu widzenia wymiany handlowej mię-
dzy Polską a Wielką Brytanią. 

Polska oczekuje zdecydowanej aktywno-
ści i ambitnych działań, jeżeli chodzi o plany 
na rzecz lepszego wdrażania przepisów doty-
czących jednolitego rynku. Ważnymi pakieta-
mi legislacyjnymi będą strategie przemysłowa 
i cyfrowa. Rząd polski z satysfakcją odnoto-
wuje wyraźne zainteresowanie i  wsparcie 
prezydencji chorwackiej rozszerzenia UE. 

27 lutego 2020 r. komisji przedstawio-
no informację o dostępie Polski do Funduszu 
na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Ma 
on wspierać kraje, których energetyka oparta 
jest przede wszystkim na węglu. W ramach 
funduszu przewidziano 7,5 mld euro, z czego 
Polska ma otrzymać największą jego część 
– 2 mld euro, Polska mogłaby wykorzystać 
połowę tych środków, gdyby zobowiązała 
się do zrealizowania pakietu klimatycznego 
do 2050 r. Wiceminister funduszy i polityki 
regionalnej Waldemar Buda poinformował, 
że negocjacje w sprawie funduszu znajdują 
się na wstępnym etapie i będą bardzo trud-
ne. Rząd nie chce, by z narodowego portfela 
wydatkować od 1,5 do 3-krotności (z budże-
tu polityki spójności z przyszłej perspekty-
wy finansowej) środków, z których Polska 
miałaby skorzystać w  ramach funduszu. 
Rząd jest skłonny do wydania najwyżej ich 
1-krotności. 

Senatorowie 27 lutego 2020 r. spotkali 
się z szefem grupy zadaniowej ds. stosunków 
ze  Zjednoczonym Królestwem Michelem 
Barnierem, głównym unijnym negocjatorem 
ds. brexitu. Rozmawiano o zabezpieczeniu 
praw nabytych obywateli polskich, którzy 
mieszkają w  Wielkiej Brytanii. Zgodnie 
z umową o wystąpieniu Zjednoczonego Kró-
lestwa z UE osoby, które przebywały w tym 
kraju dłużej niż 5 lat, będą mieć zagwaran-
towane nie tylko prawo stałego pobytu, ale 
wszystkie nabyte prawa socjalne. Prawa te 
mogą uzyskać także osoby, które do 31 grud-
nia 2020 r., czyli do końca okresu przejścio-
wego, rozpoczną procedurę rejestracyjną 
po  upływie 5  lat swojego pobytu. Michel 
Barnier zapewnił, że proces negocjacyjny 
jest prowadzony w sposób transparentny dla 
rządów państw członkowskich, parlamentów 
narodowych i Parlamentu Europejskiego, 
przedsiębiorców i związków zawodowych, 
ponieważ rozwiązanie tej kwestii jest istotne 
dla wszystkich członków wspólnoty. 

Komisja Środowiska

„Problemy gospodarki odpadami z punk-
tu widzenia samorządów. Szanse zwią-
zane z wdrożeniem gospodarki o obiegu 
zamkniętym” to temat posiedzenia komisji 
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4 lutego 2020 r. Wiceminister klimatu Ja-
cek Ozdoba poinformował, że zlecił analizę, 
która ma wykazać, w jaki sposób można 
zatrzymać wzrost opłat za śmieci. Przy-
znał, że wchodzimy w fazę zwiększonych 
opłat za  odbiór odpadów komunalnych 
od mieszkańców, co wywołuje niezadowo-
lenie. Przypomniał, że w 2018 r. w Polsce 
poddawano recyklingowi 36% odpadów, 
a w 2020 r. musi to być już 50%. Zwrócił 
uwagę, że wzrost opłat wiązał się m.in. 
z tym, że dotychczasowe stawki za odbiór 
śmieci były zbyt niskie i  nie pozwalały 
na właściwe zagospodarowanie odpadów.

W trakcie dyskusji senatorowie, przed-
stawiciele branż odpadowych i samorządow-
cy podkreślali, że wzrosty opłat za śmieci 
wahają się w  gminach od  kilkudziesięciu 
do nawet kilkuset procent. Rosnące ceny to 
też wynik przyjeżdżających do Polski surow-
ców wtórnych z zagranicy i braku przez to 
wykorzystywania powstających w naszym 
kraju. Dodatkowym problemem był wprowa-
dzony przez Chiny zakaz eksportu odpadów 
do tego kraju. W 2018 r. w Polsce selektywnie 
zebrano 4 mln t odpadów. Dla porównania 
w 2005 r. było to 300 tys. t.

5 lutego 2020 r. minister klimatu Michał 
Kurtyka poinformował senatorów o priory-
tetowych zadaniach jego resortu w 2020 r. 
Najważniejszym celem jest bezpieczna ewo-
lucja systemu energetycznego, gwarantująca 
synergię między systemem konwencjonal-
nym a nowymi źródłami energii. W tym kon-
tekście minister klimatu mówił o malejących 
zasobach energetycznych i potrzebie rozwo-
ju źródeł nisko- i zeroemisyjnych, np. foto-
woltaiki. Ewolucja systemu energetycznego 

powinna uwzględniać neutralność klima-
tyczną, ideę europejskiego zielonego ładu, 
wykorzystanie źródeł lokalnych, np. scen-
tralizowanych sieci ciepłowniczych czy od-
dolnej transformacji energetycznej. Minister 
Michał Kurtyka zapowiedział powołanie peł-
nomocnika rządu ds. źródeł odnawialnych 
energii. 

Komisja 25 lutego 2020 r. debatowała 
o zanieczyszczeniu Morza Bałtyckiego bro-
nią chemiczną pochodzącą z czasów II woj-
ny światowej oraz o stanie środowiska wód 
przybrzeżnych tego akwenu i Zatoki Puckiej. 
Na  podstawie przeprowadzonych badań 
szacuje się, że w wodach Bałtyku zalega ok. 
40 tys. t broni chemicznej. W 2019 r. Najwyż-
sza Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę 
w wielu urzędach i instytucjach państwo-
wych, która wykazała m.in., że w polskim 
systemie prawnym brak przepisów jed-
noznacznie wskazujących organ odpowie-
dzialny i  zobowiązany do  zajęcia się tym 
zagadnieniem. Zalegająca na  dnie morza 
broń stanowi wspólny problem dla krajów 
nadbałtyckich. Wiceminister gospodarki 
morskiej Grzegorz Witkowski poinformo-
wał, że w najbliższym czasie prezes Rady 
Ministrów powoła międzyresortowy zespół 
ds. zagrożeń wynikających z zalegających 
w obszarach morskich Polski materiałów 
niebezpiecznych. Mówiąc o stanie sanitar-
nym wód przybrzeżnych Bałtyku i Zatoki 
Puckiej, wiceminister Grzegorz Witkow-
ski stwierdził, że ich jakość stopniowo się 
poprawia, co potwierdzają liczne badania 
prowadzone m.in. przez Inspekcję Ochrony 
Środowiska czy Morski Instytut Rybacki. 
Niektóre negatywne procesy, zauważal-
ne w  ekosystemie zwłaszcza w  populacji 
ryb, są natomiast spowodowane zmianami 
klimatycznymi.

O potrzebie współpracy między rzą-
dem i samorządami w prowadzeniu dzia-
łań za  rzecz poprawy jakości powietrza 
w Polsce dyskutowano podczas posiedzenia 
komisji 5 marca 2020 r. Zwrócono uwagę, 
że smog jest problemem zarówno miesz-
kańców miast, jak i  obszarów wiejskich, 
dlatego programy powinny mieć zasięg 
ogólnopolski. Zanieczyszczenie powietrza 
szkodliwymi pyłami i  gazami spowodo-
wane jest przede wszystkim ogrzewaniem 
złej jakości węglem w piecach, tzw. kopciu-
chach. Według raportu, przygotowanego dla 
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Ministerstwa Przedsiębiorczości i Techno-
logii w 2016 r., rocznie smog przyczynia się 
do 19–22 tys. zgonów. Koszty zdrowotne za-
nieczyszczenia powietrza w Polsce wynoszą 
13–30 mld euro. 

Uczestnicy dyskusji zapoznali się tak-
że z programem „Czyste Powietrze”, w ra-
mach którego Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej do lutego 
2020 r. podpisał ponad 70 tys. umów o do-
finansowanie wymiany pieców, a przecięt-
na dotacja na  ten cel wyniosła 18  900  zł. 
Od 2019 r. obowiązuje ponadto termomo-
dernizacyjna ulga podatkowa w PIT. Plano-
wana jest modyfikacja programu „Czyste 
Powietrze” i  połączenie go z  programem 
„StopSmog”. Zmodyfikowane zostaną progi 
dla starających się o dotację i wyodrębnio-
ne 3 grupy uprawnionych do tego rodzaju  
wsparcia.

Komisja Ustawodawcza

Komisja rozpatrzyła 4 wyroki Trybunału 
Konstytucyjnego, wniosła 3 projekty rea-
lizujących je ustaw. Jeden z nich, projekt 
ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu 
drogowym (wyrok TK z 5 grudnia 2018 r.; 
sygn. akt K 6/17), został przyjęty przez Se-
nat na 4. posiedzeniu i skierowany do Sej-
mu. Nad pozostałymi trwają prace w Izbie. 
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 
karny oraz ustawy – Kodeks karny wyko-
nawczy (wyrok TK z  11  czerwca  2019  r.; 
sygn. akt P  20/17) likwiduje obowiązek 
wymierzania przez sąd kary łącznej pozba-
wienia wolności w razie zbiegu przestępstw 
i wymierzenia sprawcy kar pozbawienia 

wolności i  ograniczenia wolności. Wów-
czas sąd mógłby orzec wobec sprawcy karę 
według swojego uznania. Projekt noweliza-
cji ustawy o zagospodarowaniu wspólnot 
gruntowych oraz ustawy o scalaniu i wy-
mianie gruntów (wyrok TK z  18  kwiet-
nia 2019 r.; sygn. akt SK 21/17) umożliwia 
stwierdzanie w  odniesieniu do  decyzji 
o scaleniu i wymianie gruntów, że została 
wydana z naruszeniem prawa. Umożliwi to 
żądanie odszkodowania. 

Komisja przygotowała również 2 pro-
jekty ustaw, uwzględniające stanowiska 
rzecznika praw obywatelskich. Projekt 
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępo-
wania karnego ma na celu uproszczenie pro-
cedury karnej dotyczącej wnoszenia przez 
pokrzywdzonego subsydiarnego aktu oskar-
żenia poprzez powrót do stanu prawnego 
sprzed 5 października 2019 r., kiedy w wy-
padku uchylenia postanowienia prokuratora 
o umorzeniu postępowania przygotowaw-
czego przez sąd i po ponownym wydaniu 
postanowienia o umorzeniu przez proku-
ratora pokrzywdzony mógł wnieść subsy-
diarny akt oskarżenia bezpośrednio do sądu. 
Obecnie decyzja prokuratora o ponownym 
umorzeniu musi być zaskarżona do proku-
ratora nadrzędnego. Projektowana ustawa 
o zmianie ustawy o państwowej kompen-
sacie przysługującej ofiarom niektórych 
czynów zabronionych, ustawy – Kodeks po-
stępowania cywilnego oraz ustawy – Kodeks 
postępowania karnego umożliwia częstsze 
korzystanie z kompensaty przez osoby po-
krzywdzone. Wprowadza obowiązek infor-
mowania ich o  możliwości ubiegania się 
o uzyskanie zabezpieczenia na poczet kom-
pensaty. Określa też maksymalne terminy 
rozpoznawania postępowań o przyznawanie 
kompensat i zaliczek na ich poczet. 
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Komisja wniosła ponadto projekt usta-
wy o  łódzkim związku metropolitalnym, 
który Senat przyjął na 4. posiedzeniu i skie-
rował do Sejmu, a także projekt zmieniają-
cy prawo o notariacie. Wprowadza on m.in. 
obowiązek utrwalenia przez notariusza 
przebiegu czynności notarialnych za pomo-
cą urządzeń utrwalających obraz i dźwięk, 
wydłuża termin przedawnienia deliktu 
dyscyplinarnego. 

5 marca 2020 r. komisje: Ustawodawcza 
oraz Praw Człowieka, Praworządności i Pe-
tycji w ramach pierwszego czytania zorga-
nizowały wysłuchanie publiczne w sprawie 
projektu ustawy o Krajowej Radzie Sądow-
nictwa, wniesionego przez grupę senatorów. 
Wzięło w nim udział 37 podmiotów. Uczest-
nicy wysłuchania podkreślali, że zapropo-
nowane zmiany, m.in. powrót do wyboru 
członków KRS przez sędziów i uwzględnie-
nie w nim czynnika społecznego poprzez po-
wołanie Rady Społecznej, idą w pożądanym 
kierunku. Zwracano uwagę, że projekt nie 
zakłada powrotu do stanu, który obowiązy-
wał przed reformą sądownictwa, ale propo-
nuje rozwiązania wychodzące w przyszłość. 
Zdaniem prezesa Naczelnej Rady Adwoka-
ckiej Jacka Treli KRS nie realizuje swoich 

konstytucyjnych zadań. B. pierwszy prezes 
Sądu Najwyższego Adam Strzembosz pod-
kreślił, że w uchwale 3 izb Sądu Najwyższe-
go nie stwierdzono, iż wszyscy sędziowie 
powołani przez obecną KRS nie mają sta-
tusu sędziowskiego, podważono jedynie ich 
wiarygodność. W opinii zastępcy rzecznika 
praw obywatelskich Stanisława Trociuka 
w nowych przepisach dotyczących KRS na-
leżałoby rozważyć wprowadzenie procedury 
sprawdzania poparcia dla kandydatów. Wy-
raził też wątpliwość co do zgodności z kon-
stytucją przepisu zakładającego, że sędzia 
powołany przez dotychczasową KRS zrze-
ka się urzędu pod groźbą sankcji przymu-
sowego złożenia go ze stanowiska. Podobne 
wątpliwości wyrażał adwokat Marcin Wol-
ny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. 
Z takim stanowiskiem nie zgodził się z kolei 
reprezentujący inicjatywę „Wolne Sądy” ad-
wokat Michał Wawrykiewicz. Odnosząc się 
do statusu sędziów wybranych przez obecną 
KRS, przypomniał, że w uchwale 3 izb SN na-
zwano ich „osobami powołanymi na stano-
wiska sędziowskie”, nie „sędziami”. W ocenie 
byłego rzecznika KRS, przedstawiciela sto-
warzyszenia sędziowskiego „Themis” Wal-
demara Żurka sędziowie powinni być 
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powoływani na czas nieoznaczony, otwarta 
pozostaje natomiast kwestia, czy członkowie 
KRS są pełnoprawnymi sędziami. Sceptycz-
nie o proponowanych zmianach wypowia-
dał się m.in. były poseł klubu Kukiz’15 Jerzy 
Jachnik ze Stowarzyszenia przeciwko Bez-
prawiu. Podkreślił, że nie popiera ani sena-
ckiego projektu, ani zmian w sądownictwie 
wprowadzanych przez PiS.

Komisja Zdrowia

Komisja Zdrowia wspólnie z Komisją Usta-
wodawczą przygotowały projekt ustawy 
o zmianie ustawy o szczególnych rozwią-
zaniach związanych z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektó-
rych innych ustaw projekt ustawy, przyjęty 
przez Senat na 7. posiedzeniu i skierowany 
do Sejmu.

4 lutego 2020 r. komisja zapoznała się 
z informacją o sytuacji w Polsce w związ-
ku z  zagrożeniem koronawirusem, któ-
rą przedstawili wiceminister zdrowia 

Waldemar Kraska i główny inspektor sa-
nitarny Jarosław Pinkas. Główny inspektor 
sanitarny przygotował i na bieżąco aktu-
alizuje i  przekazuje podległym mu jed-
nostkom, a  także publikuje na  stronach 
internetowych GIS m.in. zasady postępo-
wania z osobami podejrzanymi o zakaże-
nie nowym koronawirusem 2019-nCoV dla 
personelu medycznego i osób w podróży 
lotniczej. Uruchomiono linię diagno-
styczną do testów laboratoryjnych w celu 
ostatecznego potwierdzenia przypadków 
zakażeń u ludzi. Codziennie monitorowana 
jest dostępność bazy łóżkowej dla chorób 
zakaźnych oraz intensywnej opieki me-
dycznej. Wiceminister Waldemar Kraska 
poinformował, że obecnie z podejrzeniem 
koronawirusa w Polsce jest hospitalizowa-
nych 5 pacjentów i 30 osób, które zosta-
ły ewakuowane z Wuhan. Zaznaczył też, 
że pod nadzorem organów Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej pozostaje w  Polsce 
480 osób. Wiceminister zdrowia i główny 
inspektor sanitarny apelowali, żeby pa-
cjenci, którzy mają podstawy do podejrzeń, 
że mogą być zarażeni nowym wirusem, 
zgłaszali się wyłącznie do oddziałów zakaź-
nych. Ich listę można znaleźć na stronie 
resortu zdrowia. 

Szczegółowe informacje na temat przebiegu posiedzeń wszystkich komisji  
dostępne są na stronie internetowej: www.senat.gov.pl.
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Wizyty delegacji Senatu

Wizyta w Komisji Europejskiej

Marszałek Tomasz Grodzki i wicemarsza-
łek Gabriela Morawska-Stanecka 8 stycznia 
2020 r. w Brukseli spotkali się z wiceprze-
wodniczącą Komisji Europejskiej Věrą 
Jourovą i komisarzem ds. sprawiedliwości 
Didierem Reyndersem. 

Po spotkaniu marszałek Senatu zazna-
czył, że była to robocza narada. Wspólnie 
z ekspertami obu stron wymieniono poglą-
dy na temat tego, czy ustawa o zmianie usta-
wy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, 
ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektó-
rych innych ustaw, nad którą pracuje Senat, 
„nadaje się do poprawienia, czy być może 

będzie do odrzucenia”. Marszałek Tomasz 
Grodzki podkreślił, że wiceprzewodnicząca 
Věra Jourová doceniła, iż Senat prowadzi in-
tensywne konsultacje, by jak najlepiej przy-
gotować się do debaty na temat tej ustawy. 
Zdaniem marszałka Senatu to ustawa bardzo 
ważna dla sędziów, ale jeszcze ważniejsza dla 
wszystkich polskich obywateli, stykających 
się z wymiarem sprawiedliwości, gdyż każdy 
chce być sądzony przez sędziego, który ma 
umocowanie odpowiednie do swojej pozycji, 
jest rzeczywiście niezawisły i może wydać 
wyrok zgodnie z fundamentalnymi zasada-
mi demokracji. 

Wizyta w Japonii

17–22 lutego 2020 r. delegacja Senatu  
– pod przewodnictwem marszałka Toma-
sza Grodzkiego – złożyła wizytę w Japonii 
na zaproszenie przewodniczącej Izby Rad-
ców japońskiego parlamentu Akiko Santō. 
W skład delegacji weszli także senatorowie: 
Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, Ryszard 
Bober i Robert Dowhan.

Delegacja spotkała się z przewodniczą-
cą Izby Radców i  przewodniczącym Izby 
Reprezentantów Tadamori Ōshimą, a także 
z przewodniczącymi Grup Przyjaźni Polsko- 
Japońskiej w obu izbach parlamentu Japonii 
– Fukushirō Nukagą i Hirofumi Nakasone. 

Aktywność międzynarodowa
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Głównymi tematami rozmów były współ-
praca parlamentarna, relacje dwustronne 
i kontakty gospodarcze, z uwzględnieniem 
wymiany kulturalnej i  turystycznej. Dys-
kutowano także o przedsięwzięciach infra-
strukturalnych i ochronie zdrowia.

Delegację Senatu przyjął premier Japo-
nii Shinzō Abe. Marszałek Tomasz Grodzki 
podczas spotkania podkreślał rolę japoń-
skich firm w rozwoju polskiej gospodarki, 
deklarował otwartość naszego kraju na bi-
znes japoński, który po brexicie może szukać 
nowych europejskich kierunków rozwoju.

W polskiej ambasadzie w Tokio odbyło 
się spotkanie z japońską Polonią.

Delegacja Senatu odwiedziła Państwową 
Izbę Pokoju i Pamięci Ofiar Bomby Atomowej 
w Nagasaki i złożyła wieniec pod pomnikiem 
upamiętniającym wszystkie ofiary tragedii. 
Zwiedziła ponadto Muzeum św. o. Maksymi-
liana Kolbego i założony przez niego klasztor.

Marszałek Senatu wraz z delegacją od-
wiedził też portowe miasto Tsuruga, gdzie 
w latach 20. XX w. trafiło z Syberii 760 pol-
skich sierot, sprowadzonych przez japoński 
Czerwony Krzyż. W czasie II wojny świa-
towej znaleźli tam także schronienie Żydzi 
z Polski i Litwy, uratowani przez japońskie-
go dyplomatę Chiune Sugiharę dzięki wysta-
wianym przez niego „wizom życia”. Podczas 
spotkania z burmistrzem Tsurugi senacka 
delegacja wyraziła wdzięczność za te akty 
humanitaryzmu i za podtrzymywanie pa-
mięci o nich w miejscowym muzeum. 

Goście w Senacie

Stosunki polsko-niemieckie

22 stycznia 2020  r. marszałek Tomasz 
Grodzki spotkał się w  Senacie z  prze-
wodniczącym Bundesratu Dietmarem 
Woidke. Rozmówcy zgodzili się, że sto-
sunki polsko-niemieckie są coraz lepsze. 
Marszałek Senatu zwrócił jednak uwagę 
na  problemy we  wzajemnych relacjach.  
To np. budowa gazociągu Nord Stream 2 
czy kłopoty z nauczaniem języka polskiego 
jako języka mniejszości w niektórych lan-
dach niemieckich. 

Przewodniczący Bundesratu przy-
znał, że opinia strony polskiej w  spra-
wie gazociągu powinna być przez Niemcy 

uwzględniona. „Powinniśmy szukać drogi, 
by rozwiać te obawy, i tu inicjatywa powin-
na wyjść od rządu federalnego” – zaznaczył. 
Dodał, że konsultacje w tej sprawie są ważne, 
by nie powstało wrażenie, że Rosja i Niemcy 
wchodzą w szczególne relacje i Niemcy będą 
uzależnione od rosyjskiej energetyki.

Politycy rozmawiali także o  współ-
pracy energetycznej, odnawialnych źród-
łach energii i  zmianach klimatycznych. 
Przewodniczący Bundesratu podkreślił, że 
wzrost i rozwój ekonomiczny nie są sprzecz-
ne z ochroną klimatu, a marszałek Tomasz 
Grodzki zapewnił, że Bundesrat znajdzie 
w Senacie sojusznika w sprawie wprowa-
dzania Europejskiego Zielonego Ładu.

Poruszono także kwestie połączeń ko-
lejowych między Polską a Niemcami, w tym 
m.in. pomiędzy rodzinnym miastem mar-
szałka, Szczecinem, a  Berlinem. Moder-
nizacja tej linii kolejowej po niemieckiej 
stronie wciąż się opóźnia. Zdaniem marszał-
ka Tomasza Grodzkiego połączenie to byłoby 
niezwykle korzystne zarówno dla osób pra-
cujących po obu stronach granicy, jak i dla 
turystów czy miłośników kultury. Mówiono 
także o  inwestycjach ekonomicznych, ta-
kich jak fabryka samochodów elektrycznych 
w Niemczech, w pobliżu granicy z Polską.

Marszałek Tomasz Grodzki i przewod-
niczący Dietmar Woidke zgodzili się, że choć 
Senat i Bundesrat odgrywają w swoich kra-
jach odmienne role, to mają fundamentalne 
zadania nie tylko w dziedzinie stanowienia 
prawa, ale także utrzymywania wzajem-
nych relacji na szczeblu parlamentarnym 
i sąsiedzkim.



431 (13) – styczeń–marzec 2020 r.

Reforma polskiego sądownictwa

„Zadeklarowaliśmy dalszą ciężką pracę 
w Senacie po to, by zachować praworząd-
ność i aby nad Polską nie wisiało ryzyko za-
mrożenia środków unijnych” – powiedział 
marszałek Tomasz Grodzki 28  stycznia 
2020  r., po spotkaniu z  wiceprzewodni-
czącą Komisji Europejskiej Věrą Jourovą. 
Spotkanie było kontynuacją rozmów, które 
delegacja Senatu przeprowadziła 8 stycz-
nia w Brukseli. Wiceprzewodnicząca Věra 
Jourová poinformowała o działaniach Unii 
Europejskiej, a marszałek – o pracach w Se-
nacie nad tzw. ustawami sądowymi, któ-
re doprowadziły do ich odrzucenia przez 
Izbę. Dodał, że w Senacie został opraco-
wany projekt ustawy o  Krajowej Radzie 
Sądownictwa, której proces legislacyjny 
już się rozpoczął. „Ten projekt jest w pełni 
zgodny z konstytucją i prawem unijnym” 
– zapewnił.

Marszałek Tomasz Grodzki ponowił 
swój apel, by do stołu rozmów w sprawie 
reformy polskiego sądownictwa usiadły 
wszystkie opcje polityczne. „Kluczem jest 
tu słowo: «wszystkie», a także prezydent, 
premier, marszałkowie Sejmu i  Senatu, 
eksperci. Chodzi o to, żeby wyjść z impa-
su dotyczącego sądownictwa” – podkreślił 
marszałek. Jak zaznaczył, nie ma znaczenia, 
kto będzie patronował temu przedsięwzię-
ciu, chodzi o to, by znaleźć rozwiązania, by 
przywrócić praworządność w Polsce i roz-
począć reformę sądownictwa w kierunku, 
jakiego oczekują obywatele. Marszałek wy-
mienił tu m.in. skrócenie kolejek, obniże-
nie kosztów sądowych, odciążenie sędziów 
w  zakresie czynności administracyjnych 
i podwyżki dla pracowników administra-
cyjnych sądów.

Marszałek Senatu powiedział także, że 
pojawia się coraz więcej sygnałów, iż środ-
ki unijne będą przekazywane krajom człon-
kowskim pod warunkiem przestrzegania 
praworządności. „Takie ryzyko pani prze-
wodnicząca Jourová widzi, choć do decyzji 
budżetowych jest jeszcze daleko” – zauważył. 
Jak zaznaczył, wiceprzewodnicząca mówiła 
o tym, że zostanie powołane międzynarodo-
we ciało, po jednym przedstawicielu z każ-
dego państwa, które będzie musiało dokonać 
przeglądu przestrzegania praworządności 
we wszystkich krajach członkowskich. Gre-
mium to ma przygotować dokument, który 
będzie stanowił podstawę do dalszych decy-
zji budżetowych. 

Noworoczne spotkanie  
z przedstawicielami  
korpusu dyplomatycznego

28 stycznia 2020 r. w Senacie odbyło się no-
woroczne spotkanie marszałka Tomasza 
Grodzkiego z przedstawicielami korpusu 
dyplomatycznego. W spotkaniu uczestni-
czyli również wicemarszałkowie: Gabriela 
Morawska-Stanecka, Bogdan Borusewicz 
i Michał Kamiński, przewodniczący sena-
ckich komisji, a także szef Kancelarii Sena-
tu minister Piotr Świątecki.

W  swoim przemówieniu marszałek 
Tomasz Grodzki zwrócił uwagę, że Senat 
X kadencji to Izba, której pozycja w polskim 
systemie społeczno-politycznym jest szcze-
gólna. „W wyborach, które odbyły się jesienią 
2019 r., Polki i Polacy zdecydowali o utworze-
niu demokratycznej większości w Senacie, 
odwrotnej w stosunku do większości rządzą-
cej w Sejmie. Takie rozstrzygnięcie wyborcze 
należy odczytywać jako wyraźną wskazówkę 
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i zobowiązanie dla Senatu, by odegrał silniej-
szą niż dotąd rolę równoważącą w polskim 
życiu publicznym” – mówił. Marszałek Se-
natu zapowiedział, że chcąc właściwie wyko-
nywać zadanie powierzone przez wyborców, 
senatorowie X  kadencji będą kształtować 
stanowiska Izby w  poszczególnych spra-
wach nie tylko na podstawie własnej sena-
torskiej refleksji, ale także przeprowadzając 
szerokie konsultacje społeczne. Podkreślił 
przy tym rolę opinii płynących z Unii Eu-
ropejskiej i organizacji międzynarodowych, 
do których należy Polska. Zwrócił uwagę, że 
pierwsza potrzeba dokonania przez Senat tej 
kadencji analizy zgodności ustawy z wiążą-
cym Polskę prawem międzynarodowym po-
jawiła się w grudniu ubiegłego roku, kiedy 
Sejm uchwalił nowelizację ustaw sądowych. 
„Przyjmując postawę otwartości i wrażli-
wości, także na krytyczne opinie odnoszą-
ce się do legislacji, Senat X kadencji będzie 
stał na straży nienaruszalnych filarów de-
mokratycznego państwa prawa i wartości, 
jakimi są wolność, praworządność i posza-
nowanie praw człowieka. Mamy w  Izbie 
wyższej świadomość, że nie można się go-
dzić na podkopywanie filarów demokracji, 

bo na nich jest oparta przynależność Polski 
do wolnego świata” – podkreślił marszałek 
Tomasz Grodzki. 

W swoim wystąpieniu wyraził przeko-
nanie, że stosunki międzynarodowe moż-
na budować w sposób prawdziwie trwały, 
traktując historię nie jako źródło podziałów, 
lecz spoiwo i przestrogę przed nakręcaniem 
spirali wzajemnych uprzedzeń. „W gronie 
krajów członkowskich UE udało nam się 
w przeszłości takie trwałe więzi zbudować 
(...). Nasz zdecydowany sprzeciw budzą jed-
nak próby fałszowania historii i manipu-
lowania faktami, co, niestety, w ostatnich 
tygodniach czyniły władze Federacji Ro-
syjskiej usiłujące w przestrzeni publicznej, 
a nawet organizacjach międzynarodowych, 
szkicować nową wersję odpowiedzialności 
za  doprowadzenie do  wybuchu II  wojny 
światowej” – powiedział marszałek Tomasz 
Grodzki. Jak ocenił, tylko dystans władz Ro-
sji do „niechlubnych czasów stalinowskich, 
a także rezygnacja z rewizjonizmu teryto-
rialnego otworzą drogę do budowy nowego 
fundamentu sąsiedzkiego partnerstwa”.

Dziekan korpusu dyplomatycznego 
nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore 
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międzynarodowej niezbędny jest wzajemny 
szacunek. Wiceprzewodniczący Anatolij Isa-
czenko powiedział, że to, co się wydarzyło 
wówczas, było katastrofą dla wszystkich. 
Zgodził się, że tylko dialog i  współpraca 
mogą zapobiec tragedii.

Podkreślił, że ostatnio w  relacjach 
polsko-białoruskich nastąpiło ożywienie  
– zwiększyła się częstotliwość wizyt, także 
na szczeblu parlamentarnym. Według wi-
ceprzewodniczącego oba państwa weszły 
w kolejny etap rozwoju zaufania i stosun-
ków dobrosąsiedzkich i  warto zachować  
te relacje. Wiceprzewodniczący powiedział 
też, że obroty handlowe między obu pań-
stwami rosną, w 2019 r. wynosiły 2,5 mld 
euro. O  wzroście wzajemnego zaufania, 
jego zdaniem, świadczy zwiększenie licz-
by polskich inwestycji na Białorusi, polscy 
biznesmeni we  wspólne i  indywidualne 
przedsięwzięcia na Białorusi zainwestowali 
450 mln euro. Wyraził też nadzieję, że grupy 
przyjaźni w obu parlamentach przyczynią 
się do nadania nowej dynamiki wzajemnym 
relacjom.

Wicemarszałek pozytywnie oceniła po-
prawę relacji dwustronnych. Jej zdaniem oba 
państwa mogą wiele osiągnąć w ramach do-
brosąsiedztwa, a także długiej tradycji kon-
taktów między obu narodami. Podkreśliła, 
że bardzo dobrze układają się one w miej-
scowościach przygranicznych, sąsiedzi do-
skonale się rozumieją także dlatego, że język 
polski i białoruski są podobne. Dodała, że Se-
natowi zależy, by relacje polsko-białoruskie 
były dobre.

Nowe otwarcie w relacjach 
polsko-francuskich 

3 lutego 2020 r. marszałek Tomasz Grodz-
ki spotkał się z prezydentem Francji Em-
manuelem Macronem. W spotkaniu wzięli 

Pennacchio złożył marszałkowi, Prezydium 
Senatu, senatorom i  pracownikom Kan-
celarii Senatu życzenia noworoczne. Jak 
podkreślił, korpus dyplomatyczny uważ-
nie i  z  szacunkiem patrzy na  pracę Izby 
wyższej polskiego parlamentu, a zwłaszcza 
na jej rolę w promowaniu Polski w świecie 
i utrzymywanie łączności z rodakami żyją-
cymi za granicą.

Starania Polski i Litwy  
o prawdę historyczną

Marszałek Tomasz Grodzki 28  stycznia 
2020 r. spotkał się w Senacie z przewodni-
czącym Sejmu Republiki Litewskiej Vikto-
rasem Pranckietisem. Rozmowy dotyczyły 
relacji polsko-litewskich w  ujęciu histo-
rycznym i współczesnym, a także współ-
pracy międzyparlamentarnej obu krajów. 
Marszałek Senatu i przewodniczący litew-
skiego Sejmu dyskutowali także o tym, jak 
Polska i Litwa mogą się przeciwstawiać ro-
syjskiej propagandzie, fałszującej prawdę 
historyczną o II wojnie światowej.

Współpraca handlowa Polski i Białorusi

Wicemarszałek Gabriela Morawska-Sta- 
necka 28 stycznia 2020 r. przyjęła w Sena-
cie wiceprzewodniczącego Rady Republiki 
Białorusi Anatolija Isaczenkę. Politycy roz-
mawiali o wzajemnych relacjach, a także 
o obchodach 75. rocznicy wyzwolenia obo-
zu Auschwitz-Birkenau, na które wiceprze-
wodniczący przybył do Polski.

Jak podkreśliła wicemarszałek, obcho-
dom towarzyszyła refleksja, że potrzebny 
jest dialog i współpraca w Europie, by pano-
wał pokój i taka straszna tragedia nigdy wię-
cej się nie wydarzyła. Dodała, że w polityce 
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na polu przedsiębiorczości, wymiany nau-
kowej oraz współpracy społecznej, a także 
przestrzegania praworządności. Przywołał 
też słowa prezydenta Francji, że we wspólno-
cie to nie pieniądze odgrywają najważniejszą 
rolę, tylko wspólne wartości – praworząd-
ność, poszanowanie praw człowieka i jego 
przyrodzonej godności, wolność wymiany 
myśli, idei, ludzi, towarów czy kapitału. Mar-
szałek Tomasz Grodzki zaznaczył także, że 
zgodzili się z prezydentem, iż Polska i Fran-
cja, które łączą wieloletnie więzy historyczne 
oraz aktualne więzy ekonomiczne, politycz-
ne i społeczne, są jednym z fundamentów 
ładu europejskiego. 

Starania Macedonii Północnej  
o członkostwo w UE i NATO

Marszałek Tomasz Grodzki 4 lutego 2020 r. 
przyjął prezydenta Macedonii Północnej 
Stewa Pendarowskiego. Głównym tematem 
rozmów były euroatlantyckie aspiracje tego 
kraju. Marszałek zapewnił, że Polska popie-
ra te starania. Podkreślił, że Unia Europej-
ska powinna otworzyć negocjacje akcesyjne 
z Macedonią Północną tak szybko, jak tylko 
kraj ten będzie gotowy wypełnić podsta-
wowe unijne wymagania, dotyczące m.in. 
przejrzystego procesu wyborczego. Zauwa-
żył, że jeśli część Europy, w której leży Mace-
donia Północna, nie zostanie „wypełniona” 
przez UE i NATO, to bardzo szybko zostanie 
„wypełniona” przez kogoś innego.

Prezydent Macedonii Północnej za-
pewnił, że zarówno członkostwo w  Unii 
Europejskiej, jak i w NATO jest dla niego 
priorytetem. Zaznaczył, że na obywatelach 
jego kraju przedłużanie się rozpoczęcia ne-
gocjacji z UE robi wrażenie, jakby Unia zapo-
mniała o Macedonii Północnej i uzależniała 

także udział wicemarszałek Gabriela Mo-
rawska-Stanecka oraz senatorowie Marcin 
Bosacki i Aleksander Pociej.

Podczas rozmowy marszałek Senatu 
zapewnił prezydenta Francji, że Izba za-
wsze będzie wspierała kontakty polsko-
-francuskie, z  punktu widzenia wartości 
europejskich zawsze będzie stała na straży 
praworządności, poszanowania praw czło-
wieka, a także tego, że każdy człowiek ma 
przyrodzoną godność, a  ludzi nie wolno 
dzielić na  lepszych i gorszych. „Myślę, że 
podzielamy te wartości i Francja pozostanie 
w opinii Senatu zawsze wiernym partnerem 
Polski, tak jak Polska pozostanie wiernym 
partnerem Francji” – powiedział marszałek  
Tomasz Grodzki.

Prezydent Emmanuel Macron podkre-
ślił natomiast, że Francja w  najwyższym 
stopniu szanuje suwerenność Polski. Zwró-
cił uwagę, że reformy, które są wdrażane 
w naszym kraju, będą przedmiotem prac 
Komisji Europejskiej i europejskich trybu-
nałów, a Francja zawsze będzie stać u boku 
tych, którzy bronią wartości europejskich. 
Prezydent opowiedział się także za rozwo-
jem relacji dwustronnych, m.in. na  polu 
obronności, gospodarki i przemysłu, tech-
niki, a także kultury.

„Zgodziliśmy się, że Francja i  Polska 
jako ważne państwa europejskie powinny 
stać na straży europejskiego ładu” – powie-
dział dziennikarzom po spotkaniu marsza-
łek Tomasz Grodzki. Jak mówił, prezydent 
Emmanuel Macron podkreślił, że ma na-
dzieję, iż rozmowy, które przeprowadził 
w naszym kraju, przyczynią się do nowe-
go otwarcia w relacjach polsko-francuskich 
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Poseł do PE Jens Geier podkreślił, że 
niemieccy deputowani co roku przyjeżdżają 
do Polski, m.in. w ramach programu przygo-
towanego przez Fundację Friedricha Eberta. 
Jak zaznaczył, interesują się rozwojem sytu-
acji w Polsce. Zdaniem wicemarszałek Se-
natu istnieje duża przestrzeń do współpracy 
polsko-niemieckiej w dziedzinie energety-
ki, inwestycji, IT, budowania gospodarki za-
mkniętego obiegu.

Priorytety Rady Nordyckiej

Na zaproszenie marszałka Tomasza Grodz-
kiego wizytę w Senacie 10 marca 2020 r. 
złożyli przedstawiciele Prezydium Rady 
Nordyckiej: przewodnicząca Rady Nordy-
ckiej Silja Dögg Gunnarsdóttir oraz Michael 
Tetzschner i Erkki Tuomioja.

W czasie spotkania z marszałkiem To-
maszem Grodzkim i wicemarszałek Gabrielą 
Morawską-Stanecką przedstawiciele Prezy-
dium Rady Nordyckiej wyrazili szczególne 
zainteresowanie praworządnością w Polsce 
i zaangażowaniem Polski w unijny projekt 
Europejski Zielony Ład. Wskazywali, że 
ochrona środowiska i klimatu stanowią prio-
rytety fińskiego przewodnictwa w Radzie UE  
i – podobnie jak walka z dezinformacją, tzw. 
fake news – są kluczowymi zagadnieniami, 
którymi zajmuje się Rada Nordycka. 

proces akcesyjny od innych okoliczności niż 
gotowość władz w Skopje.

Prezydent Stewo Pendarowski podkre-
ślił, że Macedonia Północna może nauczyć 
się wiele od Polski, która ma za sobą bardzo 
owocne 30-lecie. Wymienił m.in. doświad-
czenia naszego kraju z wchodzenia do strefy 
Schengen. Politycy rozmawiali także o no-
wym kształcie Unii Europejskiej po wyjściu 
z niej Wielkiej Brytanii.

Spotkanie z niemieckimi  
eurodeputowanymi lewicy

5 marca 2020 r. gośćmi wicemarszałek Ga-
brieli Morawskiej-Staneckiej byli posłowie 
do Parlamentu Europejskiego z ramienia 
SPD Jens Geier i Evelyne Gebhardt.

Wicemarszałek Senatu wyraziła zado-
wolenie z coraz bardziej intensywnych kon-
taktów z niemieckimi parlamentarzystami. 
Jak podkreśliła, to normalne w sytuacji, gdy 
lewica po  4  latach nieobecności powróci-
ła do polskiego parlamentu. Odpowiadając 
na pytanie Jensa Geiera o kondycję polskiej 
lewicy, wicemarszałek Gabriela Morawska-
-Stanecka wyraziła przekonanie, że lewica 
w naszym kraju się umacnia. Sukcesem jest 
to, że w ostatnich wyborach partia Wiosna 
przyciągnęła młodych ludzi, których trud-
no zainteresować polityką. Wyraziła też za-
dowolenie, że następuje proces jednoczenia 
lewicy: SLD i Wiosny. Poinformowała, że 
powstał już statut partii, która nazywa się 
Nowa Lewica. Niebawem odbędą się wybory 
władz partii.

szczegółowe informacje na temat wszystkich wydarzeń międzynarodowych  
dostępne są na stronie internetowej: www.senat.gov.pl.
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Senat i Polonia 

1 mld 200 mln zł ze środków Senatu 
na wspieranie Polonii w ciągu 30 lat

Począwszy od  1989  r., Senat kształtował 
i realizował politykę państwa wobec Po-
lonii. Po  latach komunizmu nawiązanie 
kontaktów, zwłaszcza z  emigracją nie-
podległościową i jej potomkami, nie było 
łatwe. Nawiązując do  tradycji przedwo-
jennej, tego zadania podjął się odrodzony 
Senat, wybrany w demokratycznych wybo-
rach 4 czerwca 1989 r. Zmierzył się także 
z innym niezwykle trudnym wyzwaniem 
– nawiązaniem kontaktów z naszymi ro-
dakami, którzy Polski nigdy nie opuścili, 
ale na  skutek dramatycznych wydarzeń 
XX w. i nowego podziału Europy po II woj-
nie światowej znaleźli się poza granicami 
kraju, przede wszystkim na  terytorium 
b.  Związku Radzieckiego. Senacka opie-
ka zapewniła im finansowe wsparcie, po-
mogła w tworzeniu polskich organizacji. 
Dzięki temu tysiące osób polskiego pocho-
dzenia odzyskało poczucie tożsamości, 
odzyskało dumę z bycia Polakami. Misję 
opieki nad rodakami za granicą prowadzo-
no niezależnie od składu Izby i różnic po-
litycznych. Wspólnie z przedstawicielami 

Polonii wypracowano model współpracy, 
oparty na  podmiotowości, partnerstwie 
i  dialogu, ciągłości i  systematyczności 
działań. W miarę pojawiania się nowych 
potrzeb i oczekiwań zmieniały się forma 
i charakter opieki sprawowanej przez Se-
nat. Pamiętano także o różnicach między 
polskimi społecznościami w różnych kra-
jach. Inną pomoc kierowano do środowisk 
polonijnych w Europie Zachodniej czy USA, 
inną – do Polaków na Wschodzie. Pojawiały 
się też nowe zjawiska, na które Senat sta-
rał się szybko reagować, takie jak migracja 
do Wielkiej Brytanii czy Irlandii po przy-
stąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Prze-
ważająca początkowo pomoc charytatywna 
ustępowała z czasem miejsca aktywizacji 
środowisk polskich za  granicą, a  także 
działaniom edukacyjnym, szkoleniowym, 
wspierającym naukę języka ojczystego. 
Częściej podejmowano i wspierano przed-
sięwzięcia ułatwiające naszym rodakom 
zajmowanie coraz wyższej pozycji w kra-
jach osiedlenia. 

Pieniądze na opiekę nad Polonią i Po-
lakami za  granicą w  latach 1990–2011 
znajdowały się w budżecie Kancelarii Se-
natu. Zmiana zasad finansowania zadań 
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W IX kadencji otworzył się kolejny roz-
dział historii opieki Senatu nad  Polonią. 
W budżecie Kancelarii Senatu na rok 2016 
ponownie znalazły się środki na współpracę 
z Polonią i Polakami za granicą. Najwięcej 
postulatów zgłoszonych podczas konsultacji 
przeprowadzonych ze środowiskami polo-
nijnymi i współpracującymi z nimi krajowy-
mi organizacjami pozarządowymi dotyczyło 
zwiększenia wysokości środków na projek-
ty związane z nauczaniem języka polskiego, 
polityką historyczną, kształtowaniem pol-
skiej tożsamości narodowej. Zwracano też 
uwagę na potrzebę obrony dobrego imienia 
Polski i kreowania jej pozytywnego wize-
runku, a także lepszej koordynacji działań 
wszystkich instytucji zajmujących się Polo-
nią, stosowania zasady „nic o nas bez nas” 
i częstszego konsultowania z Polonią działań 
Senatu. Wskazywano ponadto na potrzebę 
wspierania rozwoju zawodowego i przed-
siębiorczości, mediów polonijnych, a także 
udzielania pomocy charytatywnej i socjalnej. 

W Senacie I kadencji (1989–91) na opiekę 
nad Polonią i Polakami za granicą łącznie prze-
znaczono 5 357 400 zł, w II kadencji (1991–93) 
– 9 359 000 zł, w III (1993–97) – 55 569 000 zł, 
w IV (1997–2001) – 167 234 000 zł, w V (2001–05) 
– 184 054 000 zł, w VI (2005–07) – 123 969 000 zł, 
w  VII  (2007–11) – 296  297  000  zł, w  VIII   
(2011–15) – 9 835 000 zł, a w  IX kadencji  
(2015–19) – 337 772 737 zł. Przez 30  lat te 
znaczne środki przeznaczano na konsulto-
wane z Ministerstwem Spraw Zagranicznych 
i środowiskami polonijnymi  najważniejsze 

polonijnych i  przekazanie ich w  2012  r. 
do Ministerstwa Spraw Zagranicznych nie 
wpłynęły na zainteresowanie Senatu naszy-
mi rodakami na świecie. Uchwalając ustawę 
budżetową na rok 2012, na opiekę nad Polo-
nią i Polakami za granicą w budżecie Kan-
celarii Senatu przewidziano ostatecznie 
10 mln zł, z czego 4 mln 140 tys. zł zaplano-
wano na dokończenie rozpoczętych inwesty-
cji, 5 mln 860 tys. zł zaś – na realizację zadań 
programowych. Zmiana zasad finansowania 
zadań polonijnych zamknęła wówczas pe-
wien rozdział w sprawowaniu przez Senat 
roli opiekuna naszej diaspory i stała się oka-
zją do określenia na nowo modelu sprawo-
wania przez Izbę tej pieczy. Mimo że Senat 
przestał być głównym dysponentem środków 
dla Polonii, nadal aktywnie działał na rzecz 
naszych rodaków za  granicą. W  budżecie 
Kancelarii Senatu w latach 2013–15 znala-
zły się środki na finansowanie takich działań 
związanych z opieką nad Polakami żyjący-
mi poza macierzą, jak: wyjazdy, konferencje, 
seminaria, spotkania eksperckie, konkursy, 
koncerty, rocznice czy obchody Dnia Polonii 
i Polaków za Granicą. Patronatem marszałka 
Senatu obejmowano szereg imprez związa-
nych z Polonią i Polakami za granicą, m.in.: 
wileński festiwal kultur „Kaziuki – Wilniu-
ki”, kolejne edycje akcji społecznej „Szachi-
ści grają dla Polonii”, nagrody im. Macieja 
Płażyńskiego czy konkursu o nagrodę to-
ruńskiego Archiwum Emigracji, konkurs dla 
dziennikarzy dotyczący szeroko rozumianej 
tematyki polonijnej. 
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związane z nauczaniem w języku polskim, 
a także z infrastrukturą polonijnych placó-
wek oświatowych rokrocznie przeznaczano 
prawie 40%  środków zagwarantowanych 
w budżecie Kancelarii Senatu na zadania 
polonijne. W  2018  r., w  którym nastąpił 
najbardziej zauważalny wzrost wydatków 
na te cele, na edukację polonijną przekaza-
no ponad 34 mln zł; Senat udzielił różnego 
rodzaju wsparcia blisko 700  placówkom, 
prowadzącym nauczanie języka polskie-
go i w języku polskim w niemal 50 krajach 
w  Europie, amerykach: Północnej i  Po-
łudniowej, Australii, Afryce i  Azji. Środ-
ki na szeroko rozumianą naukę, promocję 
i doskonalenie znajomości języka polskiego 
zarezerwowano również w ramach innych 
kierunków. Większość pieniędzy z kierun-
ku: „Infrastruktura polonijna” wydatkowa-
no na remonty i budowę szkół polonijnych  
(ok. 10 mln zł rocznie); przeważająca część 
tego typu zadań ma złożony, wieloetapowy 
charakter, wymaga też dużych nakładów fi-
nansowych, dlatego realizacja takich inwe-
stycji zazwyczaj rozłożona jest na lata. 

Przykładów takich działań jest bardzo 
wiele. I tak Prezydium Senatu IX kadencji 
zleciło remont budynku Gimnazjum Pol-
skiego im. Józefa Piłsudskiego w Dyneburgu 
na Łotwie, rekonstrukcję Centrum Kształce-
nia Rodziny w Nowej Wilejce i remonty pol-
skich placówek szkolnych na Litwie, m.in. 

kierunki wsparcia na rzecz Polonii i Polaków 
za granicą. W latach 2017–19 były to: eduka-
cja, kultura i promocja Polski oraz ochrona 
polskiego dziedzictwa kulturowego i histo-
rycznego, wzmacnianie pozycji środowisk 
polskich i polonijnych w krajach zamiesz-
kania, media polonijne, infrastruktura po-
lonijna oraz pomoc charytatywna i socjalna. 
Zgodnie z nowelizacją ustawy o wolontaria-
cie opiekę nad Polonią i Polakami za granicą 
Senat sprawował przy pomocy organizacji 
pozarządowych, którym zlecano wykonanie 
zadań publicznych finansowanych z części 
budżetu państwa dotyczącej Kancelarii Se-
natu. W latach 2016–19 do kancelarii wpły-
nęło ponad 2600  ofert na  realizację tych 
zadań. Prezydium Senatu zleciło zawarcie 
ok. 1000 umów. Dzięki temu pomoc dotar-
ła do Polonii i Polaków za granicą w ponad 
60 krajach. Od 2018 r. nabór ofert na realiza-
cję zadań publicznych w zakresie opieki nad 
Polonią, zgodnie z postulatami partnerów 
krajowych, odbywał się drogą elektroniczną 
przez aplikację „generator ofert”, dostępną 
na stronie internetowej Senatu.

Za szczególnie ważne Izba uznała za-
dania związane ze  wspieraniem działań 
służących rozwojowi polskiego szkolni-
ctwa oraz nauczania i promowania języka 
polskiego i  ojczystej spuścizny kultural-
nej za granicą. Dlatego znacznie zwiększo-
no nakłady na oświatę polonijną. Na cele 
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lub pracy czy decydujących się na repatriację 
cieszy się podręcznik „A to polski właśnie”, 
przeznaczony dla młodzieży rosyjskojęzycz-
nej w  wieku 14–17  lat, wydany w  2016  r. 
dzięki dofinansowaniu Senatu. Ze  wzglę-
du na jego dużą popularność w następnych 
latach dotowane były dodruki. Z senackich 
środków finansowane były także stypendia 
dla polonijnych studentów i „Bon Maturzy-
sty” dla  uczniów ostatnich klas polskich 
szkół średnich na Litwie. W ramach „Bonu 
Pierwszaka” finansowano zakup wyprawek 
szkolnych dla pierwszoklasistów szkół pol-
skich na Litwie, Łotwie, Białorusi, Ukrainie 
i w Czechach.

Senat w  ramach swojej działalności 
na rzecz Polonii wspierał zachowanie polskie-
go dziedzictwa kulturowego materialnego 
i  niematerialnego za  granicą. Do  najważ-
niejszych działań należy zaliczyć ratowanie 
polskich zabytków na Wschodzie, w ścisłej 
współpracy z Ministerstwem Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. Przykład to m.in. prace 
konserwatorskie we lwowskiej bazylice ar-
chikatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny, w kolegiacie św. Wawrzyńca 
w Żółkwi, w kościele św. Mikołaja w Kamieńcu 

w  Czużakampiu, Landwarowie, Trokach, 
Starych Trokach, Połukniu, Dziewienisz-
kach, Solecznikach, Zawiszańcach, Wilnie, 
Białej Wace, Jaszunach, Nowej Wilejce, Pod-
brzeziu, a także kompleksowe wykończenie 
3 sal lekcyjnych w budynku Rzymskokatoli-
ckiej Parafii Narodzenia Najświętszej Marii 
Panny w Maćkowcach na Ukrainie, remont 
Polskiej Szkoły Sobotniej Coronado w Ar-
gentynie, remont Domu Spotkań im. Jana 
Pawła  II w  Kellerowce i  Domu Polskiego 
w Jasnej Polanie (w obu ośrodkach działa-
ją polskie szkółki) w Kazachstanie, remont 
Domu Polskiego w Bielcach w Mołdawii, bę-
dącego równocześnie ośrodkiem nauczania 
języka polskiego.

Za  szczególnie ważne zadanie Senat 
uznał też organizowanie pobytów w Polsce 
dzieci i  młodzieży polskiego pochodzenia 
z  zagranicy. Większość obozów nie tylko 
umożliwia odwiedzenie ojczyzny przodków, 
ale także intensywną naukę języka ojczyste-
go, poznanie tradycji, kultury i historii, in-
tegrację z polskimi rówieśnikami. Każdego 
roku Polskę odwiedzało kilkanaście tysięcy 
dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia, 
m.in. dzięki takim akcjom jak „Lato z Pol-
ską”, „Polska z  plecakiem” czy parafiady 
polonijne, a także w ramach obozów organi-
zowanych przez Caritas Polska. Z senackich 
środków finansowano też opracowanie, tłu-
maczenie, publikację czy zakup podręcz-
ników i rozmaitych pomocy edukacyjnych 
do nauki języka polskiego, literatury, geogra-
fii, historii i polskiej kultury. Dużym powo-
dzeniem wśród młodzieży uczącej się języka 
polskiego na Białorusi, Ukrainie, w Rosji, 
Mołdawii, Kazachstanie i  innych krajach 
b. Związku Radzieckiego, a także osób pla-
nujących podjęcie w naszym kraju studiów 
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dotując programy „Media Plus – najle-
piej po polsku”, „Świat opisany po polsku  
– wsparcie mediów polonijnych na świecie” 
czy „Polska platforma medialna”.

Wśród zadań zlecanych przez Prezy-
dium Senatu IX kadencji w ramach kierun-
ku „Infrastruktura polonijna” dominowały 
inwestycje związane z budową, remontem 
lub zakupem wyposażenia Domów Polskich 
i  siedzib organizacji polonijnych. Były to 
m.in. budowa Domu Polskiego w Nowych 
Święcianach, remonty domów polskich 
w Wilnie i Karwinie Frysztacie, budynków 
Międzynarodowego Centrum Integracji Mię-
dzykulturowej w Mostach koło Jabłonkowa 
i Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowe-
go w Bystrzycy w Czechach. Najważniejszym 
przedsięwzięciem inwestycyjnym finanso-
wanym w minionej kadencji była budowa 
Domu Polskiego we Lwowie. Na szczególną 
uwagę zasługują zadania łączące działania 
służące poprawie i rozwojowi infrastruktury 
polonijnej z pomocą charytatywną i socjalną, 
np. zlecone w 2019 r. przez Prezydium Sena-
tu zadanie „Poprawa warunków leczniczych, 
pielęgnacyjnych i opiekuńczych w Dziecię-
cym Hospicjum Domowym we  Lwowie”. 
Do takich zadań należą również prace re-
montowe (przebudowa zabytkowej polskiej 
szkoły) w  Domu Seniora Caritas Diecezji 
Grodzieńskiej w Sopoćkiniach na Białorusi, 
prowadzone przez Fundację „Pomoc Pola-
kom na Wschodzie” we współpracy z Caritas.

Rozstrzygnięcie konkursu  
dla dziennikarzy polonijnych

13 lutego 2020 r. w Senacie odbyła się gala 
laureatów konkursu o nagrodę marszałka 
Senatu, organizowanego dla dziennikarzy 
polskich i polonijnych. Tematem 16. edy-
cji konkursu było „Tylko tworząc kulturę, 
można ją zachować”. Jury zdecydowało 
o przyznaniu 2 równorzędnych, pierwszych 
nagród. I nagrodę otrzymał Cezary Galek 
za reportaż „80 lat miłości do Wilna”, wy-
emitowany w Radiu Zachód, będący opo-
wieścią o  postaci związanej z  Wilnem, 
miłości do tego miasta, gromadzeniu i oca-
laniu przed zapomnieniem tekstów wileń-
skich piosenek. I  nagrodą uhonorowano 
też Alicję Grzechowiak za reportaż filmo-
wy „Pani Krystyna”, wyemitowany w TVP 
Wilno, filmową opowieść o  Krystynie 

Podolskim, katedrze św. Apostołów Piotra 
i Pawła w Łucku, kościele św. Trójcy w Ołyce 
na Wołyniu, kościele Zwiastowania Najświęt-
szej Maryi Panny w Bołszowcach na Ukrainie 
czy w obiektach polskiego dziedzictwa kultu-
rowego na terenie dawnych Inflant Polskich 
– Łatgalii na Łotwie.

Pamiętając o ochronie miejsc pamięci, 
co roku dotowano akcje związane z porząd-
kowaniem i renowacją polskich cmentarzy 
i  miejsc pochówku, głównie na  Ukrainie 
i Białorusi. Największy zasięg mają projek-
ty obejmujące kwerendę i  upamiętnienie 
miejsc związanych z walką i martyrologią 
Polaków, m.in. akcja „Mogiłę pradziada ocal 
od  zapomnienia”, prowadzona od  blisko 
10 lat przez ponad 1000 wolontariuszy, obej-
mująca prawie 140 cmentarzy na Ukrainie, 
czy też coroczna akcja „Wołyń”, polegająca 
na porządkowaniu położonych tam polskich 
cmentarzy i miejsc pamięci narodowej.

Większość zadań zlecanych przez Pre-
zydium Senatu w ramach kierunku „Kultu-
ra i promocja Polski oraz ochrona polskiego 
dziedzictwa kulturowego i historycznego” 
polegała na udzieleniu finansowego wspar-
cia polonijnym zespołom artystycznym i tea-
trom (m.in. Polski Teatr Ludowy we Lwowie, 
Polskie Studio Teatralne w  Wilnie, Pol-
ski Teatr w Toronto czy Zespół Teatralny 
im. Jerzego Cieniały z Wędryni). Ważnym 
kierunkiem działań Senatu na rzecz Polonii 
i Polaków za granicą było wspieranie me-
diów polonijnych, zarówno ich bieżącego 
funkcjonowania, jak i modernizacji, zwięk-
szenia liczby odbiorców, zasięgu oddziały-
wania dzięki zastosowaniu nowoczesnych 
technologii komunikacyjnych. Takie dzia-
łania Prezydium Senatu wspierało, m.in. 
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polskiego pochodzenia, które mimo trud-
ności starają się pielęgnować polskość, 
kultywować polskie obyczaje i kulturę. Wy-
różnienie przyznano też Piotrowi Płonce 
za reportaż „Poezjada”, wyemitowany w Pe-
peTV, dokumentujący cykliczne spotkania 
polonijnych artystów w Niemczech, którzy 
prezentują swoją twórczość, co pozwala nie 
tylko na integrację środowiska polonijnego 
i budowanie wspólnoty polonijnej, ale także 
na jej zachowanie.

Przewodniczący jury wicemarszałek 
Michał Kamiński podziękował laureatom 
za ich talent i determinację w podtrzymywa-
niu polskiej kultury, języka, tożsamości na-
rodowej i więzi naszych rodaków zza granicy 
z ojczyzną. Jak poinformowała wicedyrek-
tor Centrum Informacyjnego Senatu Anna 
Godzwon, na konkurs nadesłano 31 prac, 
m.in. z   Litwy, Ukrainy, Niemiec, Austrii, 
Czech, Stanów Zjednoczonych i Polski. Były 
wśród nich artykuły prasowe, reportaże ra-
diowe i telewizyjne, teksty z portali inter-
netowych. Wynika z nich, że nasi rodacy za 
granicą są przywiązani do polskiej kultury, 
języka i obyczajów. Starają się ocalić od za-
pomnienia polskie dziedzictwo na Kresach 
Wschodnich, a na Zachodzie popularyzują 
polskie tradycje, kulturę, dbają o nasze pa-
miątki narodowe. 

Adamowicz, dziennikarce, społeczniczce, 
która całe życie poświęciła wspieraniu kul-
tury i języka polskiego na Litwie. III nagro-
dę przyznano Rafałowi Skórskiemu za tekst 
„Francuska klasyka z polskim rodowodem”, 
opublikowany w kwartalniku „Gourmet”, 
interesującą opowieść o wkładzie Polaków 
we francuską kuchnię. Jury zdecydowało też 
o przyznaniu 4 równorzędnych wyróżnień. 
Grażynę Preder wyróżniono za  reportaż 
radiowy „Życie w cieniu pałacu”, wyemito-
wany na antenie Polskiego Radia Koszalin, 
opowiadający o odrestaurowanym pałacu 
w podwileńskiej miejscowości, który staje 
się centrum życia kulturalnego, ma wpływ 
na  przywracanie polskiej pamięci histo-
rycznej i  popularyzację polskiej kultury. 
Agacie Rokickej przyznano wyróżnienie 
za  reportaż radiowy „Dziecięca lwowska 
fala”, wyemitowany na antenie Radia Szcze-
cin, opowiadający o świecie radia widzia-
nego oczami dzieci, które po polsku tworzą 
we lwowskim radiu audycje upowszechnia-
jące polskie tradycje, kulturę, integrujące 
polską młodzież ze  Lwowa. Artem Czer-
nyszew otrzymał wyróżnienie za  repor-
taż radiowy „Zakończenie roku szkolnego 
w Abakanie”, wyemitowany na antenie ra-
dia Rodacy na Syberii, ukazujący obraz 
życia w  Republice Chakasji w  Rosji osób 

szczegółowe informacje na temat opieki Senatu nad Polonią  
dostępne są na stronie internetowej: www.senat.gov.pl.

https://www.senat.gov.pl/senat-i-polonia/wydarzenia/
https://www.senat.gov.pl/senat-i-polonia/wydarzenia/
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że doradcy będą służyć swoją wiedzą, do-
świadczeniem i rozsądkiem, by niezależnie 
wskazywać Senatowi, które przepisy wy-
chodzące z Sejmu są, ich zdaniem, niezgodne 
z konstytucją, a które z już obowiązujących 
mogą naruszać ustawę zasadniczą. 

Gala Business Centre Club

25 stycznia 2020 r. w  Teatrze Wielkim  
– Operze Narodowej po raz 26. odbyła się 
Wielka Gala Liderów Polskiego Biznesu, 
wieńcząca XXIX edycję konkursu Lider Pol-
skiego Biznesu. Podczas uroczystości mar-
szałek Tomasz Grodzki zapewnił, że Senat, 
stanowiąc prawo dotyczące gospodarki, 
będzie słuchał opinii przedsiębiorców. 
Wyraził nadzieję na współpracę i dialog 
„w trudnym dziele poprawiania polskich 
realiów gospodarczych”. W opinii marszał-
ka Senatu to dzięki ciężkiej i trudnej pracy 
polskich przedsiębiorców udało się znaczą-
co zmienić Polskę. Podziękował przedsię-
biorcom za ich zaangażowanie w społeczną 
odpowiedzialność biznesu. „Jesteście pań-
stwo znakomitym przykładem, jak wdrażać 
do praktyki łacińską sentencję, mówiącą, 
że na ile żyjemy dla innych, na tyle żyjemy 
dla siebie” – podkreślił. 

Powołanie Zespołu Doradców  
ds. kontroli konstytucyjności prawa  
przy Marszałku Senatu X kadencji

Marszałek Tomasz Grodzki 9  stycznia 
2020 r. wręczył akty powołania członkom 
Zespołu Doradców ds. kontroli konstytu-
cyjności prawa. Przewodniczącym zespo-
łu został prof. Marek Chmaj, a w jego skład 
weszli: dr hab. Ryszard Balicki, dr hab. Ja-
cek Barcik, dr  hab.  Mariusz Bidziński, 
dr hab. Agnieszka Bień-Kacała, dr hab. Mar-
cin Dąbrowski, dr hab. Radosław Grabowski, 
dr hab. Tomasz Koncewicz, dr hab. Bartło-
miej Nowotarski, dr hab. Sławomir Patyra, 
dr hab. Ryszard Piotrowski, dr hab. Anna 
Rakowska-Trela, prof.  Andrzej Rzepliń-
ski, prof. Bronisław Sitek i dr Tomasz Za-
lasiński. Podczas uroczystości marszałek 
Tomasz Grodzki porównał stanowienie 
prawa do  chirurgii. Zwrócił też uwagę,  
że zarówno na forum krajowym, jak i zagra-
nicznym coraz częstsze są opinie o narusza-
niu praworządności przez kolejne uchwalane 
ustawy. „Wasza pomoc jest szalenie ważna, 
w kluczowych kwestiach będziemy prosić 
państwa o zdanie” – podkreślił, zwracając 
się do  członków zespołu. Przewodniczą-
cy zespołu prof. Marek Chmaj zapewnił,  

Przegląd wydarzeń
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dziennikarzom, że rozmowa miała szeroki 
i rzeczowy charakter, a „obie strony zgodziły 
się,  iż wymiar sprawiedliwości wymaga re-
formy, natomiast pozostaje pytaniem, w ja-
kim kierunku ta reforma ma się dokonywać”. 

W  opinii, opublikowanej 15  lutego 
2020 r. przez Komisję Wenecką, stwierdzo-
no, że nowelizacja może być postrzegana 
jako dalsze osłabienie wymiaru sprawiedli-
wości w Polsce. Komisja zaapelowała, by nie 
wprowadzać zmian dotyczących postępowań 
dyscyplinarnych wobec sędziów. Stwierdzi-
ła też, że by „uniknąć pogłębienia się kryzy-
su”, polski parlament powinien „poważnie 
rozważyć” wprowadzenie najważniejszych 
rekomendacji Komisji Weneckiej z 2017 r., 
w których przedstawiła ona poważne oba-
wy dotyczące reformy polskiego wymiaru 
sprawiedliwości. „Niestety, niektóre z po-
prawek z grudnia 2019 r. mogą być postrze-
gane jako dalsze podważanie niezależności 
sądownictwa” – napisano w dokumencie. 
Według opinii Komisji Weneckiej poważ-
nie ograniczane są wolność słowa i wolność 
słowa sędziów, ich udział w wymierzaniu 
sprawiedliwości, zwiększa się wpływ mi-
nistra sprawiedliwości na  postępowanie 
dyscyplinarne. 

Obrady Parlamentarnego Zespołu  
Obrony Praworządności

W  ramach prowadzonych konsultacji 
w sprawie nowelizacji tzw. ustaw sądowych 
14 stycznia 2020 r. odbyło się posiedzenie 
Parlamentarnego Zespołu Obrony Prawo-
rządności, w którym wzięli udział przedsta-
wiciele wymiaru sprawiedliwości z Polski 
i zagranicy, m.in. z Belgii, Wielkiej Bryta-
nii, Francji, Hiszpanii, Holandii i Niemiec, 
a także reprezentanci organizacji obywa-
telskich zajmujących się tą problematyką. 

Senackie konsultacje w sprawie nowelizacji 
tzw. ustaw sądowych

W  związku z  pracami nad  nowelizacją 
ustawy – Prawo o ustroju sądów powszech-
nych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz 
niektórych innych ustaw, wprowadzającą 
odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów, 
Izba przeprowadziła szereg konsulta-
cji. 9 stycznia 2020 r. marszałek Tomasz 
Grodzki spotkał się z przedstawicielami 
Komisji Weneckiej, ekspertami z Bułgarii, 
Irlandii, Szwecji i Niemiec, którzy przyje-
chali do Warszawy, by wypracować opinię 
na temat nowelizacji. W spotkaniu udział 
wzięli także: wicemarszałkowie Gabriela 
Morawska-Stanecka i  Michał Kamiński 
oraz senatorowie Bogdan Klich i Aleksan-
der Pociej. „Nadrabiamy to, czego nie zro-
bił Sejm, to znaczy prowadzimy w czasie, 
który jest nam dany – tych 30 dni – mak-
symalnie szerokie konsultacje z Komisją 
Europejską, Komisją Wenecką, polski-
mi stowarzyszeniami, uczonymi, którzy 
są specjalistami od systemów prawnych, 
z ekspertami rangi krajowej i międzyna-
rodowej. Te konsultacje będą prowadzo-
ne aż do debaty plenarnej, która zacznie 
się 15  stycznia w  Senacie” – powiedział 
po spotkaniu marszałek Tomasz Grodz-
ki. Eksperci zapewnili, że opinia Komisji 
Weneckiej będzie wydana w trybie pilnym. 

Tego samego dnia przedstawiciele 
Komisji Weneckiej spotkali się z  senato-
rami Prawa i  Sprawiedliwości. Jak ocenił 
po spotkaniu senator Marek Pęk, ich wizy-
ta w trakcie prac nad nowelizacją ustawy 
była przedwczesna i mogła być traktowana 
jako pewna forma wywarcia merytorycz-
nej czy politycznej presji na  senatorów. 
Poinformował, że senatorowie PiS wska-
zywali na wstępny etap senackiego proce-
su legislacyjnego w sprawie tej nowelizacji, 
co oznacza, „że nie wiadomo, jaki będzie jej 
ostateczny kształt”. Wskazywali też, że nowe-
lizacja stanowi kontynuację „dużo szerszej, 
kompleksowej reformy wymiaru sprawied-
liwości”, a  regulacje wprowadzane przez 
nowelizację nie są niczym niespotykanym 
w innych krajach UE. 

W związku z pracami Senatu nad no-
welizacją 15 stycznia 2020 r. marszałek To-
masz Grodzki spotkał się z  prezydentem 
Andrzejem Dudą. Po spotkaniu powiedział 
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przekonywać społeczeństwo, „że nie ma 
w tej ustawie nic złego, że takie rozwiązania 
są w wielu innych krajach, że takie zasady 
wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyż-
szego są czymś normalnym”. 

„To spotkanie jest swoistym wysłu-
chaniem publicznym, formą konsultacji 
społecznych w sprawie nowelizacji ustawy 
– Prawo o  ustroju sądów powszechnych, 
ustawy o Sądzie Najwyższym” – mówił wi-
cemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. Jak 
dodał, takich konsultacji nie było w Sejmie, 
gdyż projekt ustawy został wniesiony przez 
posłów. Przypomniał, że 7 stycznia 2020 r. 
bez udziału przedstawicieli władzy w Sejmie 
obradował okrągły stół w sprawie wymia-
ru sprawiedliwości, podczas którego przy-
jęto dezyderat postulujący potrzebę zmian 
w polskim wymiarze sprawiedliwości. Po-
wołano także 2 zespoły eksperckie, mające 
pracować nad ustrojem sądów powszech-
nych i uspołecznieniem wymiaru sprawied-
liwości. W  ocenie wicemarszałek Senatu 
Gabrieli Morawskiej-Staneckiej Polska – 
jako członek społeczności międzynarodo-
wej i Unii Europejskiej – jest zobowiązana 
do respektowania zasad i wartości, na któ-
rych oparta jest nasza wspólnota, szcze-
gólnie zasady lojalnej współpracy i zasady 
dobrej wiary. Zdaniem przewodniczącego 
zespołu posła Piotra Zientarskiego tzw. usta-
wa kagańcowa jest „niemądra, prymitywna, 

W swoich wystąpieniach jednoznacznie ne-
gatywnie ocenili oni tę ustawę i wskazywa-
li na jej zasadnicze mankamenty. Zdaniem 
uczestników debaty nowela narusza stan-
dardy Unii Europejskiej i wręcz zagraża 
członkostwu Polski w UE. Nie służy rów-
nież ochronie praw obywatelskich. W trak-
cie dyskusji wyrażano nadzieję, że Senat nie 
poprze tej nowelizacji.

Otwierając posiedzenie zespołu, mar-
szałek Tomasz Grodzki przypomniał, że 
spotkał się z wiceprzewodniczącą Komisji 
Europejskiej Věrą Jourovą, poproszono też 
o opinię Komisję Wenecką, a także niezależ-
nych ekspertów z kraju i zagranicy. Według 
marszałka Senatu ustawa wydaje się nie-
bezpieczna. Nie zgodził się również z opi-
nią przedstawicieli rządu, którzy starali się 



i  Ryszard Świlski. Marszałek Tomasz 
Grodzki powiedział, że „Gdańsk i Szcze-
cin to wspólne dzieci – wspólne dzieci 
wolności, solidarności i pragnienia demo-
kracji”. Zapowiedział podjęcie przez Senat 
prac nad projektem ustawy o Pomorskim 
Obszarze Metropolitarnym, przekazanym 
przez tutejszych samorządowców. Senator 
Sławomir Rybicki podkreślił, że pomorski 
samorząd wielokrotnie dawał wyraz odpo-
wiedzialności politycznej i obywatelskiej, 
a także roztropnej troski o dobro wspólne. 
W trakcie dyskusji samorządowcy podkre-
ślali, że ustawa metropolitarna to szansa 
na  rozwój regionu, m.in. dzięki wspól-
nym przedsięwzięciom infrastruktural-
nym, komunikacyjnym czy dotyczącym 
ochrony zdrowia. W ich opinii utworze-
nie związku metropolitalnego przyniesie 
korzyści nie tylko pomorskim miastom, 
ale przede wszystkim gminom wiejskim, 
które czerpią z potencjału dużych samo-
rządów. Przekonywali, że samorząd ma 
coraz więcej zadań, przy jednoczesnym 
ograniczaniu środków przez władze cen-
tralne. W opinii samorządowców ustawa 
metropolitarna może zapewnić fundusze 
niezbędne do realizacji przedsięwzięć słu-
żących mieszkańcom.

rażąco sprzeczna zarówno z konstytucją RP, 
jak i wartościami zawartymi w traktatach 
o Unii Europejskiej, takimi jak praworząd-
ność, podział władz, sprawiedliwość sądów 
i  niezawisłość sędziów”. Pierwsza prezes 
Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf 
obecny tryb uchwalania ustaw w Sejmie oce-
niła jako anormalny. Jej zdaniem nowelizacja 
ustaw sądowych jest groźna dla wszystkich 
obywateli „bez względu na światopogląd 
i przekonania”. Jak powiedziała, sprzeciw 
wobec tej ustawy to nie anarchizacja pra-
wa przez sędziów, ale „rozpaczliwa próba 
wytłumaczenia obywatelom, że ich prawa 
obywatelskie będą naruszone albo w ogóle 
znikną, dlatego generalnie przeciwstawia-
my się tej ustawie”.

Spotkanie z samorządowcami Pomorza

Marszałek Tomasz Grodzki 29  stycznia 
2019 r. w Gdańsku spotkał się z wójtami, 
burmistrzami i prezydentami miast two-
rzących Pomorski Obszar Metropolitarny 
Gdańsk – Gdynia – Sopot. W spotkaniu 
wzięli także udział wicemarszałek Bog-
dan Borusewicz oraz senatorowie z Pomo-
rza: Leszek Czarnobaj, Kazimierz Kleina, 
Stanisław Lamczyk, Sławomir Rybicki 
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Marszałek spotkał się też z uczniami 
II Liceum Ogólnokształcącego im. Konsty-
tucji 3 maja w Krośnie. Młodzież pytała m.in. 
o problemy służby zdrowia, łączenie zawo-
du lekarza z życiem prywatnym i o to, czym 
jest wolność. „Wolność to atrybut człowieka, 
ale i odpowiedzialność – mówił marszałek 
Senatu, odwołując się do św. Jana Pawła II. 
„Wolność trzeba pielęgnować, ale także o nią 
walczyć zarówno w kategoriach państw i na-
rodów, jak i wolności każdego człowieka” 
– podkreślił. Odpowiadając na pytanie, dla-
czego zaangażował się w politykę, marszałek 
odpowiedział, że „skoro nasza ojczyzna mnie 
wykształciła, skoro moje umiejętności są do-
ceniane, to przyszedł czas, bym oddał to, co 
dostałem, zwłaszcza że denerwowało mnie 
to, co dzieje się w naszym kraju. Uznałem, 
że nie mogę stać z boku”.

W Rzeszowie marszałek Tomasz Grodz-
ki spotkał się z członkami Klubu Obywatel-
skiego, z którymi rozmawiał m.in. o planach 
odebrania Senatowi środków na  opiekę 
nad  Polonią. W  jego opinii to koniunktu-
ralny ruch, służący realizacji doraźnych ce-
lów politycznych, wynikający z głębokiego 

Wizyta marszałka Senatu na Podkarpaciu

Marszałek Tomasz Grodzki 30  stycznia 
2020  r. złożył wizytę na  Podkarpaciu. 
W Starostwie Powiatowym w Przemyślu 
wziął udział w obradach okrągłego stołu, 
poświęconego służbie zdrowia. Jak zapew-
nił, zrobi wszystko, by Senat odegrał pozy-
tywną rolę w naprawie systemu ochrony 
zdrowia. W ocenie marszałka Senatu prob-
lemy szpitali podkarpackich są odzwier-
ciedleniem kłopotów szpitali w całej Polsce, 
m.in. dotyczących zamykania oddziałów 
szpitalnych i popadania w coraz większe za-
dłużenie. Według marszałka system ochro-
ny zdrowia w Polsce jest bliski zapaści. Nie 
da się go naprawić bez pracowników służby 
zdrowia, którzy powinni zaangażować się 
w działania naprawcze. Potrzebne są także 
działania systemowe, zainicjowane i pro-
wadzone przez władze centralne. Marszałek 
Tomasz Grodzki zwrócił uwagę, że Senat 
dysponuje inicjatywą ustawodawczą i może 
ją wykorzystać, by proponować konkretne 
rozwiązania z korzyścią dla pacjentów i sy-
stemu ochrony zdrowia. 
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tego przepisu z  konstytucją i  stwierdził,  
że samorządy nie zostały wyposażone 
w środki na finansowanie nałożonego za-
dania. Przewodniczący komisji samorządu 
zaznaczył, że swoje orzeczenie TK oparł też 
na wynikach kontroli NIK, w której stwier-
dzono, iż środki z  NFZ są nieadekwatne 
do zadań placówek zdrowia. Nie można za-
tem uzasadniać strat szpitali tylko ich złym 
zarządzaniem. Senator podkreślił, że pie-
niędzy brakuje zwłaszcza powiatom, które 
są organami prowadzącymi wielu szpita-
li. Blokuje to rozwój i  może doprowadzić 
do bankructwa wielu samorządów. Senator 
Zygmunt Frankiewicz zadeklarował pod-
jęcie przez komisję samorządu inicjatywy 
zmierzającej do wykreślenia przepisu za-
kwestionowanego przez TK. Niezbędne są 
też zmiany systemowe. Jako kwestie do roz-
wiązania wskazał m.in. brak personelu 
medycznego i absorbowanie rosnących na-
kładów na służbę zdrowia w dużej mierze 
przez podwyżki płac. Jak podkreśliła prze-
wodnicząca Komisji Zdrowia senator Bea-
ta Małecka-Libera, ochrona zdrowia jest dla 
samorządu ogromnym wyzwaniem, ponie-
waż obowiązków z nią związanych jest coraz 
więcej. Konieczne są rozwiązania systemowe 
dotyczące struktury, organizacji i kadr.

Przedstawiając genezę i konsekwencje 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego, mar-
szałek województwa mazowieckiego Adam 
Struzik przypomniał, że TK uznał, iż finan-
sowanie służby zdrowia jest zadaniem rządu 

niezrozumienia relacji między Polonią 
a krajem. 

Konferencja dotycząca konsekwencji  
wyroku TK z 20 listopada 2019 r. 

„Polska samorządem stoi. Filary nowoczes-
nego państwa, takie jak szkolnictwo czy 
ochrona zdrowia, są w rękach samorządu” 
– mówił marszałek Tomasz Grodzki, ot-
wierając 17 lutego 2020 r. w Senacie konfe-
rencję poświęconą konsekwencjom wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego z 20 listopada 
2019 r. (sygn. akt K 4/17), w którym za nie-
konstytucyjne uznano pokrywanie strat 
publicznych placówek zdrowia przez sa-
morządy. Jak podkreślił marszałek Sena-
tu, niezrozumiałe zatem jest to, że rządzący 
zamiast pomagać samorządom rzucają 
im kolejne kłody. Rząd nie prowadzi żad-
nej polityki w zakresie ochrony zdrowia. 
Zdaniem marszałka Tomasza Grodzkiego 
do zmian w służbie zdrowia niezbędne jest 
zwiększenie jej finansowania. 

Przewodniczący Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej 
senator Zygmunt Frankiewicz przypomniał, 
że w 2016 r. nowelizacja ustawy o działalno-
ści leczniczej wprowadziła odpowiedzialność 
finansową jednostek samorządu terytorial-
nego za straty netto samodzielnych publicz-
nych zakładów opieki zdrowotnej. Trybunał 
Konstytucyjny, na wniosek Sejmiku Woje-
wództwa Mazowieckiego, zbadał zgodność 
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wicemarszałek Senatu zwróciła uwagę,  
że nie wszystkie bohaterki tej ekspozycji 
były Ślązaczkami, ale związały swoje losy 
z tą ziemią. Przypomniała, że pełniły róż-
ne funkcje polityczne i społeczne, podejmo-
wały działania często dla kobiet wówczas 
„niedostępne” – walcząc z bronią w ręku 
podczas powstań śląskich czy kierując 
harcerskim hufcem. Były wśród nich także 
parlamentarzystki. Te dzielne kobiety prze-
cierały szlak innym i zmieniały tradycyjne 
oblicze śląskich kobiet. 

Na wystawie, przygotowanej przez In-
stytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfante-
go w Katowicach z okazji obchodów 100-lecia 
powstań śląskich, przypomniano dzieje 
30 kobiet związanych z powstaniami i akcją 
plebiscytową na Górnym Śląsku. Przedsta-
wiono rolę kobiet w odzyskaniu niepodległo-
ści i uzyskaniu praw wyborczych. Otwarciu 
wystawy towarzyszył wykład dr Joanny Lu-
sek „Zanim nastała Polska”, a także pokaz 
fabularyzowanego filmu dokumentalnego 
„5 kobiet Sejmu Śląskiego”, poświęconego 
społeczno-politycznej działalności i losom 
pierwszych śląskich posłanek: Marii Gru-
chlikowej, Elżbiety Korfantowej, Marii Ku-
jawskiej, Janiny Omańkowskiej i Bronisławy 
Szymkowiakówny. 

Konferencja w 30. rocznicę uchwalenia 
ustawy o samorządzie terytorialnym 

„Z  punktu widzenia historii samorządu 
w Polsce ostatnie 30 lat zostanie ocenione 
jako najlepszy okres w III RP” – powiedział 
senator Zygmunt Frankiewicz, przewodni-
czący Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej i prezes Związ-
ku Miast Polskich, otwierając 10  marca 
2020 r. w Senacie konferencję „30. rocznica 

i NFZ, a zmuszanie samorządów do pokry-
wania strat szpitali jest niekonstytucyjne. Jak 
wskazał marszałek Adam Struzik, zadłużenie 
szpitali w Polsce sięga już 15 mld zł. Według 
niego nie da się uzdrowić polskiej ochrony 
zdrowia bez skokowego zwiększenia o 2% 
składki na ubezpieczenie zdrowotne, bez za-
panowania nad żywiołową presją płacową 
w służbie zdrowia z jednoczesnym uregulo-
waniem kwestii nieuzasadnionych kosztów. 

Szczegółową analizę wyroku przedsta-
wił prof. Jacek Barcik z Uniwersytetu Ślą-
skiego. Zwrócił uwagę na szereg problemów 
z  niego wynikających, w  tym odpowiedź 
na  fundamentalne pytanie: kto odpowia-
da za ochronę zdrowia. W tej kwestii widać 
przerzucanie się odpowiedzialnością między 
państwem a samorządem. Jak mówił prof. 
Jacek Barcik, według TK ochrona zdrowia to 
zadanie o charakterze mieszanym, a usta-
wodawca zobowiązany jest do racjonalnego 
rozłożenia tego obowiązku na poszczególne 
podmioty, zapewniając jednocześnie równy 
dostęp do świadczeń zdrowotnych. Kolejna 
istotna kwestia dotyczy rozstrzygnięcia, czy 
ochrona zdrowia to zadanie własne czy zle-
cone samorządu. Należy też pamiętać o gwa-
rancji wyposażenia jednostek samorządu 
w odpowiednie środki. Konieczna jest spójna 
polityka państwa w tym zakresie. Prof. Jacek 
Barcik wskazał też na potrzebę rozważenia 
m.in. zwiększenia składki na ubezpieczenie 
zdrowotne, częściowej komercjalizacji szpi-
tali czy wprowadzenia częściowej odpłatno-
ści za świadczenia. 

Pogarszającą się sytuację szpitali po-
wiatowych omówiła mecenas Bernade-
ta Skóbel ze  Związku Powiatów Polskich. 
„Żeby utrzymać te szpitale na powierzchni, 
konieczny będzie zastrzyk gotówki. Mamy 
prawne rozwiązania tej sytuacji. Narodowy 
Fundusz Zdrowia może dostać dotację z bu-
dżetu państwa. To nie jest tak, że musimy 
czekać na procedowanie ustawy przez Sejm. 
To jest kwestia dobrej woli resortu zdrowia 
i finansów” – powiedziała.

Wystawa poświęcona kobietom śląskim

Z  inicjatywy wicemarszałek Gabrieli 
Morawskiej-Staneckiej 10  marca 2020  r. 
w  Senacie otwarto wystawę „60  na  100. 
Sąsiadki. Głosem kobiet o powstaniach ślą-
skich i plebiscycie”. Podczas uroczystości 
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PIT, szacowane mniej więcej na 6–7 mld zł, 
przy równoczesnym wzroście wydatków. 
„Samorząd oczekuje rekompensat za utra-
cone dochody, stosowania zasady pomoc-
niczości, decentralizacji, finansowania 
adekwatnego do  kosztów usług publicz-
nych, uporządkowania kwestii dotyczących 
planowania przestrzennego, zmiany syste-
mu gospodarowania odpadami” – wyliczał 
senator Zygmunt Frankiewicz. 

„Domagamy się wprowadzenia reformy 
samorządowej i demokratycznej na wszyst-
kich szczeblach zarządzania, nowego ładu 
społeczno-gospodarczego, który skojarzy 
plan, samorząd i rynek (...)” – cytował jedną 
z tez programu „Samorządna Rzeczpospo-
lita” europoseł Jerzy Buzek, za którego rzą-
dów przeprowadzono reformę samorządową 
w 1999 r. Mówiąc o znaczeniu senackiego 
projektu ustawy o samorządzie terytorial-
nym, przewodniczący komisji samorządu te-
rytorialnego Senatu I kadencji Jerzy Stępień 
przytoczył ocenę prof. Jerzego Regulskiego, 
że reforma samorządu zlikwidowała 5 mo-
nopoli państwa komunistycznego: politycz-
ny, władzy, własności, finansów publicznych 
i administracji. Podkreślił, że decentralizacja 
państwa okazała się „niezaprzeczalnym suk-
cesem”: znacząco poprawił się poziom usług 
społecznych, umocnił się pluralizm politycz-
ny, bardzo dobrze wykorzystano fundusze 
unijne po wstąpieniu naszego kraju do UE. 

uchwalenia ustawy o samorządzie teryto-
rialnym”. Zorganizowała ją Komisja Sa-
morządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej we współpracy ze Związkiem 
Miast Polskich, aby upamiętnić uchwale-
nie 8 marca w 1990 r. – z inicjatywy Senatu 
I kadencji – pierwszej ustawy samorządo-
wej. W opinii senatora Zygmunta Frankie-
wicza 30 lat samorządności w Polsce można 
podzielić na 3 etapy: trudne początki two-
rzenia nowego modelu zarządzania; budo-
wanie infrastruktury, bardzo zaniedbanej 
w okresie PRL; pełna profesjonalizacja pra-
cy samorządu i wzrost liczby dużych inwe-
stycji, na które w latach 2004–18 samorządy 
przeznaczyły ok. 500 mld zł. Jak podsumo-
wał: fundament był dobry, jednostki sa-
morządu terytorialnego (jst) mają ochronę 
prawną, bardzo duże kompetencje, włas-
ny majątek i dochody. W ocenie senatora 
ustrój samorządowy w Polsce jest stabilny, 
ale wymaga zmian, m.in. uchwalenia nowej 
ustawy o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego. Bieżąca sytuacja samorzą-
du terytorialnego to „kryzys finansowy 
w szczycie koniunktury”. Ok. 50% jst ma 
ujemną nadwyżkę operacyjną netto (róż-
nica między dochodami a wydatkami bie-
żącymi), a to oznacza, iż inwestycje zostaną 
zahamowane. Powodem pogarszającej się 
sytuacji finansowej jest zmniejszenie się do-
chodów gmin, m.in. spowodowane obniżką 
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Kaszubsko-Pomorskiego w 100.  rocznicę 
jego urodzin i 36. – śmierci. Na ekspozy-
cji, przygotowanej przez Europejskie Cen-
trum Solidarności, przedstawiono sylwetkę 
tego gdańskiego opozycjonisty, wielkiego 
orędownika idei samorządności oraz wy-
chowawcy wielu polityków i działaczy sa-
morządowych, założyciela i  pierwszego 
prezesa Klubu Studenckiego „Pomorania”, 
prezesa Oddziału Gdańskiego Związku 
Literatów Polskich. W  sierpniu 1980  r. 
dołączył do  strajkujących stoczniowców 
Wybrzeża i aktywnie uczestniczył w nego-
cjacjach, był jednym z sygnatariuszy Poro-
zumienia Gdańskiego. Odegrał olbrzymią 
rolę w tworzeniu podstaw samorządności 
na Pomorzu. Jego działalność i idee ukształ-
towały kolejne pokolenia gdańszczan, Ka-
szubów i Pomorzan.

Znaczenie dyplomacji obywatelskiej w poli-
tyce międzynarodowej państwa podkreślił 
europoseł Jan Olbrycht. Podczas konferen-
cji przypomniano też sylwetki nieżyjących 
już ekspertów z dziedziny samorządu tery-
torialnego, twórców reformy samorządowej 
– prof. Jerzego Regulskiego i Michała Kule-
szy, a także przewodniczącego Komisji Sa-
morządu Terytorialnego Sejmu X kadencji 
posła Waleriana Pańki.

Wystawa poświęcona  
Lechowi Bądkowskiemu

Od 12 marca 2020 r. w Senacie, z inicjatywy 
senatora Kazimierza Kleiny, prezentowana 
była wystawa „Autorytety. Lech Bądkow-
ski”, poświęcona temu wybitnemu działa-
czowi, pisarzowi, współtwórcy Zrzeszenia 

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

https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/
https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/


Zdjęcia: 

Anna Godzwon 
Michał Józefaciuk  
Marta Marchlewska 
Hubert Pielas 
Archiwum Senatu
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