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Prace Senatu nad ustawami  
dotyczącymi wyborów 
prezydenckich w 2020 r.

W kwietniu i maju 2020 r. w Senacie trwały 
intensywne konsultacje i prace nad 2 usta-
wami, dotyczącymi tegorocznych wyborów 
prezydenckich. Pierwsza trafiła z  Sejmu 
do  Senatu w  kwietniu 2020  r., a  druga  
– w maju, po tym, jak nie odbyło się głoso-
wanie zarządzone na 10 maja.

Podczas prac nad ustawą o szczególnych 
zasadach przeprowadzania wyborów po-
wszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej zarządzonych w 2020 r. (uchwalona 
przez Sejm 6 kwietnia 2020 r.) marszałek 
Tomasz Grodzki wielokrotnie kategorycz-
nie zaprzeczał opiniom, że Izba opóźnia czy 
blokuje prace nad tą ustawą. „Prowadzimy 

niezwykle intensywne prace, których nie 
wykonano w Sejmie. Przyświeca nam tylko 
jeden cel, aby te wybory były zgodne z kon-
stytucją, w  pełni demokratyczne i  żeby 
zdrowie i życie Polaków nie było narażane 
na jakikolwiek niepotrzebny hazard w trak-
cie pandemii” – mówił 22 kwietnia, na kon-
ferencji prasowej. Marszałek zapewnił, że 
Senat dołoży wszelkich starań, aby w kon-
stytucyjnym terminie 30 dni przedstawić 
najbardziej przemyślaną, przedyskutowaną 
i skonsultowaną opinię. 5 maja 2020 r., od-
pierając zarzuty o przetrzymywaniu ustawy 
przez Izbę, podkreślił natomiast, że prace 
nad tą ustawą były podyktowane poważnym 
podejściem do procesu stanowienia prawa. 
„Od tego jest Senat, jako Izba wyższa polskie-
go parlamentu, i jestem dumny, że senato-
rowie wykonali tak poważną, solidną pracę 
legislacyjną” – przekonywał. 

Najważniejsze wydarzenia

Konferencja prasowa marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego oraz wicemarszałków Gabrieli Morawskiej-
-Staneckiej i Michała Kamińskiego, 22 kwietnia 2020 r. 
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uznał dostarczenie pakietów wyborczych 
jako przesyłek poleconych w  ciągu 7 dni. 
Podsumowując przedstawione opinie, mar-
szałek Tomasz Grodzki mówił, że wykaza-
ły one szereg niebezpieczeństw, grożących 
totalną kompromitacją w  wypadku prze-
prowadzenia korespondencyjnie wyborów 
prezydenckich.

Na temat skutków rozporządzenia mi-
nistra spraw zagranicznych z 20 kwietnia 
2020  r. w  sprawie utworzenia obwodów 
głosowania w  wyborach prezydenta RP 
w 2020 r. dla obywateli polskich przebywa-
jących za granicą w czasie trwania pandemii 
COVID-19 rozmawiano 28 kwietnia 2020 r., 
podczas posiedzenia Komisji Spraw Zagra-
nicznych i Unii Europejskiej. Uczestniczyli 
w nim on-line przedstawiciele Polonii z róż-
nych krajów. Wszyscy byli zgodni, że pol-
scy obywatele mieszkający za granicą mają 
prawo do  udziału w  wyborach prezyden-
ckich. Jeśli nie zostanie ono w pełni zagwa-
rantowane, będzie to oznaczać, że wybory 
nie spełniają demokratycznych warunków, 
zwłaszcza wymogu powszechności. Wicemi-
nister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk 
zapewnił, że intencją rządu jest przeprowa-
dzenie wyborów prezydenckich z możliwie 
jak największym udziałem Polaków miesz-
kających za granicą z zachowaniem bezpie-
czeństwa. Ocenił jednak, że będzie to trudne 
w warunkach dynamicznej sytuacji związa-
nej z rozprzestrzenianiem się koronawiru-
sa w różnych krajach. Poinformował też, że 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych wysła-
ło noty do 15 krajów z zapytaniem o możli-
wość przeprowadzenia wyborów w obecnej 
sytuacji. Wiceminister podkreślił, że polskie 
konsulaty, organizując wybory za granicą, 
brały pod uwagę 2 czynniki: aktualną sytu-
ację w danym państwie oraz to, czy są osoby, 
które zapisały się do rejestru wyborców. Jak 

O opinie w sprawie ustawy, która za-
kładała przeprowadzenie wyborów prezy-
denckich wyłącznie w  formie głosowania 
korespondencyjnego, zwrócono się do eks-
pertów prawa wyborczego, epidemiologów 
i pocztowców. Podczas spotkania konsulta-
cyjnego, które odbyło się w Senacie 27 kwiet-
nia 2020 r., prezes Polskiego Towarzystwa 
Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych 
prof. Robert Flisiak szczególną uwagę zwró-
cił na bezpieczeństwo zdrowotne członków 
obwodowych komisji wyborczych. Według 
niego pewne ryzyko wiązało się też z moż-
liwością przeniesienia zakażenia w  pa-
kietach wyborczych, zwracanych przez 
obywateli do komisji wyborczych. B. prze-
wodniczący Państwowej Komisji Wyborczej 
(PKW) Wojciech Hermeliński wskazywał 
na złamanie zasady państwa prawa i wpro-
wadzanie zmian dotyczących wyborów pre-
zydenckich w trakcie trwającej procedury 
wyborczej. Szereg wątpliwości dotyczących 
zabezpieczenia danych osobowych podczas 
wyborów korespondencyjnych przedstawił 
dr Paweł Litwiński ze Stowarzyszenia Prak-
tyków Ochrony Danych. Kolejne zastrzeże-
nia przedstawił przewodniczący Wolnego 
Związku Zawodowego Pracowników Pocz-
ty Piotr Moniuszko, który za niewykonalne 

Konferencja prasowa marszałka Senatu RP prof. To-
masza Grodzkiego, 5 maja 2020 r.

Uczestnicy konsultacji w sprawie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych 
na prezydenta RP zarządzonych w 2020 r.
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przeprowadzania wyborów powszechnych 
na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za-
rządzonych w 2020 r. W uzasadnieniu sta-
nowiska Izby zaznaczono, że zawiera ona 
istotne błędy merytoryczne i legislacyjno-
-prawne, m.in.  utrudnia głosowanie wy-
borcom przebywającym poza miejscem 
zamieszkania lub za  granicą, ogranicza 
kompetencje lub zmienia skład Państwowej 
Komisji Wyborczej i obwodowych komisji 
wyborczych. Zwrócono uwagę, że ustawę 
uchwalono z naruszeniem reguł stanowie-
nia prawa. Podkreślono, że reguły prze-
prowadzania wyborów zmieniono po  ich 
zarządzeniu, w  trakcie kampanii wybor-
czej, z planowanym wejściem w życie ustawy 
na kilka dni przed wyborami. Sejm odrzucił 
uchwałę Senatu o odrzuceniu ustawy. 8 maja 
ustawę podpisał prezydent Andrzej Duda. 

Po tym, jak PKW podjęła 10 maja uchwa-
łę w sprawie stwierdzenia braku możliwo-
ści głosowania na kandydatów w wyborach 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejm 
uchwalił nową ustawę dotyczącą wyborów 
prezydenckich. 12  maja posłowie przyjęli 
ustawę o szczególnych zasadach organiza-
cji wyborów powszechnych na  Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych 
w  2020  r.  z  możliwością głosowania ko-
respondencyjnego. 13 maja przekazano ją 
marszałkowi Senatu. Ustawa zakładała, że 
w wyborach prezydenckich w 2020 r. głoso-
wanie będzie się odbywać w lokalach wybor-
czych, ale będzie też możliwość głosowania 
korespondencyjnego. 

Marszałek Tomasz Grodzki 13  maja 
2020 r. spotkał się z prezydentem Andrzejem 
Dudą. Rozmowa dotyczyła przede wszystkim 
ustawy o wyborze prezydenta RP w 2020 r. 

dodał, należy pamiętać, że wybory z udzia-
łem Polonii muszą się odbyć z poszanowa-
niem prawa lokalnego danego kraju. 

Przewodnicząca Rady Polonii Świata 
Teresa Berezowski z Kanady zwróciła uwa-
gę na techniczne kłopoty z udziałem w wy-
borach podczas pandemii koronowirusa, 
np. z wysyłką pakietu wyborczego czy dotar-
ciem do konsulatu. Zaapelowała o przesunię-
cie o 6 miesięcy terminu wyborów. Zdaniem 
prezydenta Europejskiej Unii Wspólnot Po-
lonijnych Tadeusza Piłata ze Szwecji nie da 
się obecnie przeprowadzić wyborów w ra-
cjonalny sposób. 

Tego samego dnia, podczas briefingu 
prasowego, przewodniczący komisji: spraw 
zagranicznych oraz spraw emigracji – sena-
torowie Koalicji Obywatelskiej Bogdan Klich 
i Kazimierz Michał Ujazdowski wyrazili opi-
nię, że jeśli nie zostanie zagwarantowana po-
wszechność wyborów korespondencyjnych 
i choć jeden Polak za granicą będzie chciał, 
ale nie będzie mógł skorzystać ze swojego 
prawa wyborczego, wybory te, ich zdaniem, 
nie spełnią warunków demokratycznych.

Ostatecznie 5 maja 2020 r. Senat od-
rzucił ustawę o  szczególnych zasadach 

Posiedzenie komisji spraw zagranicznych, 28 kwiet-
nia 2020 r. Na ekranie przewodnicząca Rady Polonii 
Świata Teresa Berezowski.

Brief ing prasowy senatorów Kazimierza Michała 
Ujazdowskiego i Bogdana Klicha.

Konferencja prasowa marszałka Senatu RP prof. To-
masza Grodzkiego po spotkaniu z prezydentem An-
drzejem Dudą.
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Podczas spotkania z dziennikarzami marsza-
łek Tomasz Grodzki zapowiedział, że Senat 
będzie intensywnie pracował nad ustawą, 
i wyraził rozczarowanie, że Izba po raz ko-
lejny będzie musiała wykonać pracę, któ-
rej nie zrobił Sejm. Jak zauważył, ustawa ta 
przemknęła przez Sejm i choć procedowana 
była kilka godzin dłużej niż poprzednia, to 
bez rzetelnej debaty, ze skróceniem czasu 
zadawania pytań i bez przyjęcia nawet naj-
mniejszej poprawki opozycji. „To zły progno-
styk, bo marzy mi się, żeby choć raz Sejm 
zajął się ustawą w taki sposób, by wypraco-
wał konsensus, który ułatwiłby prace Sena-
towi Rzeczypospolitej” – ocenił marszałek 
Tomasz Grodzki. Dodał, że poświęcił wiele 
czasu i przeprowadził wiele rozmów na te-
mat tego, by wypracować pewnego rodzaju 
kompromis, który spowodowałby, że losy tej 
ustawy w Senacie byłyby łatwiejsze. „Tak się 
nie stało, musimy więc wykonać w Senacie 
tę pracę, której nie wykonano w  Sejmie”  
– zaznaczył marszałek Senatu. 

19 maja 2020 r. w Senacie przedstawi-
ciele wszystkich ugrupowań parlamentar-
nych wzięli udział w rozmowach na temat 
prac nad ustawą o szczególnych zasadach 
organizacji wyborów powszechnych na Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzo-
nych w 2020 r. z możliwością głosowania 
korespondencyjnego. Spotkanie w formule 
„okrągłego stołu” odbyło się na zaproszenie 
marszałka i wicemarszałków Senatu i sta-
nowiło kontynuację rozmów sejmowych. Jak 
powiedział po spotkaniu marszałek Tomasz 
Grodzki, jego uczestnicy zgodzili się, że wy-
bory prezydenckie muszą wypełniać kryteria 
demokratyczne i wyrażać rzeczywistą wolę 
narodu, a nie tej czy innej opcji politycznej. 

Marszałek podkreślił, że do zaprzysiężenia 
nowej głowy państwa musi dojść 6 sierpnia 
2020 r., kiedy kończy się kadencja obecnego 
prezydenta. „Konsultacje zostały zorganizo-
wane po to, by jak najszybciej wypracować 
dobry finalny produkt, który będziemy mogli 
odesłać do Sejmu z nadzieją, że przynajmniej 
niektóre poprawki senackie zostaną przyję-
te” – powiedział. 

Podczas 11.  posiedzenia, 1  czerwca 
2020  r., Senat wprowadził 36  poprawek 
do ustawy o szczególnych zasadach organi-
zacji wyborów powszechnych na Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych 
w 2020 r. z możliwością głosowania kore-
spondencyjnego. Sejm poparł 24  z  nich. 
Senatorowie postanowili m.in., że to Pań-
stwowa Komisja Wyborcza, a nie minister 
zdrowia może zdecydować, iż na określonym 
terenie będą tylko wybory korespondencyjne. 
Wprowadzili też szczegółowe rozwiązania 
dotyczące głosowania korespondencyjnego 
wyborców przebywających na kwarantan-
nie. Senat dodał również przepis, mówiący, 
że główny inspektor sanitarny lub upoważ-
niony inny organ Państwowej Inspekcji Sa-
nitarnej przekazuje właściwemu organowi 
gminy w okresie pomiędzy 12. a 2. dniem 
przed dniem wyborów informację o wybor-
cach podlegających w dniu głosowania obo-
wiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji 
w warunkach domowych. Senat zdecydował 
ponadto, że Polacy za granicą muszą zgło-
sić chęć głosowania korespondencyjnego 
do 15. dnia przed dniem wyborów. Termin 
zgłoszenia zamiaru głosowania korespon-
dencyjnego przez wyborców przebywają-
cych na kwarantannie lub izolacji zmieniono 
z 2. na 5. dzień przed dniem wyborów, a czas 

Senacki „okrągły stół” w sprawie ustawy dotyczącej przeprowadzenia wyborów prezydenckich w 2020 r.
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na zgłoszenie zamiaru głosowania korespon-
dencyjnego – z 12 do 15 dni przed wyborami 
dla wyborców za granicą. Senat wprowadził 
też ułatwienia dla wyborców niepełnospraw-
nych, głosujących korespondencyjnie, w tym 
nakładki na karty do głosowania w alfabecie 
Braille’a. Wszystkie te poprawki Izby wraz 
ze zmianami redakcyjnymi zostały zaakcep-
towane przez Sejm.

Posłowie nie zgodzili się natomiast, aby 
marszałek Sejmu określił kalendarz wybor-
czy w porozumieniu z Państwową Komisją 
Wyborczą, a nie po zasięgnięciu jej opinii. 
Odrzucili poprawkę gwarantującą termin 
10  dni na  zbieranie podpisów poparcia 
dla kandydatów na prezydenta, a także pro-
pozycję, by podpisy poparcia dla kandyda-
tów były też zbierane za  pośrednictwem 
platformy e-PUAP. Nie zaakceptowano rów-
nież poprawek Senatu: wydłużającej godziny 
otwarcia lokali wyborczych do 22.00, skra-
cającej z 21 do 16 dni czas dla Sądu Najwyż-
szego na stwierdzenie ważności wyborów 
prezydenckich, wydłużającej z 6 do 9 dni 
przed dniem wyborów czas dla konsula na 
wysłanie Polakom za granicą pakietu wybor-
czego, zwiększającej czas w TVP i Polskim 
Radiu, przeznaczony na audycje przygoto-
wane przez komitety wyborcze. Senackie 
poprawki dotyczące finansowania zadań 
samorządów związanych z wyborami, moż-
liwości zwiększenia z 3 do 5 osób składu ob-
wodowych komisji wyborczych i kwitowania 
pakietu przez wyborcę także nie uzyskały 
poparcia Sejmu. 

Ustawa określiła zasady organiza-
cji wyborów na  prezydenta RP w  2020  r. 

Przewidywała, że głosowanie będzie się mo-
gło odbywać zarówno w lokalach wyborczych, 
jak i korespondencyjnie, z wyłączeniem ob-
wodów utworzonych m.in. w zakładach lecz-
niczych, domach pomocy społecznej, domach 
studenckich, zakładach karnych, na polskich 
statkach morskich, a także w razie udziele-
nia przez wyborcę niepełnosprawnego pełno-
mocnictwa do głosowania. Zgodnie z ustawą 
głosowania korespondencyjnego za granicą 
nie przeprowadza się w państwach, na te-
rytorium których nie ma możliwości orga-
nizacyjnych, technicznych lub  prawnych 
zorganizowania go w takiej formie. 

Ustawa uregulowała także kwestie 
związane z  uczestnictwem w  wyborach 
komitetów wyborczych zarejestrowanych 
przed wyborami wyznaczonymi na 10 maja 
2020 r. Kandydaci zarejestrowani przez Pań-
stwową Komisję Wyborczą po ponownym 
zgłoszeniu zostali uznani za zarejestrowa-
nych kandydatów w wyborach zarządzonych 
przez marszałka Sejmu w kolejnym termi-
nie. Ustawa dała też prawo zgłaszania no-
wych kandydatów. Ustawa określiła również 
zadania marszałka Sejmu związane z termi-
narzem wyborczym. 

16 czerwca 2020 r. Komisja Spraw Emi-
gracji i Łączności z Polakami za Granicą za-
poznała się z informacją Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych na temat organizacji wybo-
rów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
w 2020 r. dla obywateli polskich za grani-
cą. Wynikało z niej, że zostało utworzonych 
169 obwodów wyborczych w 86 krajach. Spo-
sób przeprowadzenia wyborów w  danym 
kraju został dostosowany do rekomendacji 

11. posiedzenie Senatu, debata nad ustawą o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych 
na prezydenta RP zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego.
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objętych dofinansowaniem w ramach pro-
gramów operacyjnych w związku z wystą-
pieniem COVID-19.

Rozpatrzone ustawy

9. posiedzenie Senatu  
(15–16 kwietnia 2020 r.)

Szczególne wsparcie programów  
operacyjnych w związku z COVID-19

Izba przyjęła bez poprawek ustawę o szcze-
gólnych rozwiązaniach wspierających reali-
zację programów operacyjnych w związku 
z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., któ-
ra wprowadza szczególne rozwiązania, 
dające podstawę prawną instytucjom 
uczestniczącym w  systemie wdrażania 
środków europejskich do elastycznego po-
dejścia we wdrażaniu i realizacji projektów 

każdego z państw w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa.

17 czerwca 2020 r. Komisja Spraw Za-
granicznych i Unii Europejskiej zapoznała 
się z informacją na temat rozporządzenia 
ministra spraw zagranicznych z 8 czerw-
ca 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów 
głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej w 2020 r. dla obywateli 
polskich przebywających za granicą. Komisja 
wyraziła wobec Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych następujące oczekiwania: uzupeł-
nienia składu komisji wyborczych za granicą 
o  przedstawicieli komitetów wyborczych, 
w tym o osoby prawidłowo zgłoszone przez 
komitet Rafała Trzaskowskiego, a  odrzu-
cone przez konsulaty w Wielkiej Brytanii; 

informacji, kiedy zakończyło się wysyłanie 
pakietów wyborczych i ile ich wysłano w roz-
liczeniu na poszczególne kraje; umożliwienia 
osobistego dostarczenia pakietów wybor-
czych przez wyborców; uruchomienia spe-
cjalnej infolinii informacyjnej o wyborach 
prezydenckich działającej zarówno przed 
pierwszą, jak i drugą turą.

Marszałek Tomasz Grodzki 17 czerw-
ca 2020 r. zwrócił się do Państwowej Ko-
misji Wyborczej z prośbą o umożliwienie 

obserwacji wyborów prezydenckich przez 
obserwatorów z  ramienia Zgromadzenia 
Parlamentarnego Rady Europy oraz Zgro-
madzenia Parlamentarnego Organizacji Bez-
pieczeństwa i Współpracy w Europie. 

Posiedzenie komisji spraw emigracji, 16 czerwca 2020 r.

Posiedzenie komisji spraw zagranicznych, 17 czerwca 
2020 r. Od lewej senatorowie: Włodzimierz Bernacki, 
Danuta Jazłowiecka, Bogdan Klich, Marcin Bosacki.

Z posiedzeń Senatu

9. posiedzenie Senatu, na ekranie senator Zygmunt 
Frankiewicz, sprawozdawca komisji: budżetu, go-
spodarki narodowej i  samorządu terytorialnego 
w  sprawie ustawy o  szczególnych rozwiązaniach 
wspierających realizację programów operacyjnych 
w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.
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Większość przepisów ustawy weszła 
w życie 18 kwietnia 2020 r. (DzU z 2020 r., 
poz. 694).

„Tarcza antykryzysowa 2.0” 

Senat wprowadził 95 poprawek do ustawy 
o  szczególnych instrumentach wsparcia 
w związku z rozprzestrzenianiem się wi-
rusa SARS-CoV-2. Sejm poparł 48 z nich, 
w tym 18 zmian legislacyjnych, redakcyj-
nych i doprecyzowujących. Dzięki popraw-
kom Senatu firmy założone między 1 lutego 
a 1 kwietnia 2020 r. zostały objęte wspar-
ciem, a wszystkie 1-osobowe przedsiębior-
stwa bez względu na wysokość przychodu 
–  zwolnione ze  składki ZUS. Do  ustawy 
wprowadzono również poprawkę, stano-
wiącą, że przychody z tytułu zwolnienia 
z obowiązku opłacania należności skład-
kowych nie są przychodem, podobnie jak 
kwota umorzonej pożyczki stanowiącej 
wsparcie. Poparcie Sejmu zyskała także po-
prawka umożliwiająca uruchomienie tzw. 
tarczy finansowej, która pozwoli Polskie-
mu Funduszowi Rozwoju na emisję obliga-
cji objętych gwarancjami Skarbu Państwa. 
Dzięki senackiej zmianie Agencja Rozwoju 
Przemysłu i Polski Fundusz Rozwoju uzy-
skały dostęp do danych zewidencjonowa-
nych na koncie płatnika składek i koncie 
ubezpieczonego, co istotnie ułatwi im re-
alizację zadań zawiązanych ze skutkami 
epidemii. Zgodnie z  innymi zmianami 
uchwalonymi przez Senat w czasie stanu 
zagrożenia epidemiologicznego lub epi-
demii organy stanowiące i  wykonawcze 

jednostek samorządu terytorialnego mogą 
obradować zdalnie. Na  wniosek Senatu 
przesunięto również o rok termin ewalua-
cji jakości działalności naukowej ze wzglę-
du na znaczne utrudnienie funkcjonowania 
podmiotów systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki w związku z epidemią. 

Izba wniosła także poprawki, które nie 
zyskały akceptacji Sejmu. Zaproponowa-
ła m.in.  zwolnienie z obowiązku płacenia 
zaliczek na  podatek dochodowy zarówno 
od  osób fizycznych, jak i  prawnych, po-
szkodowanych ekonomicznie w związku ze 
skutkami epidemii, umożliwienie tzw. ma-
łym podatnikom, którzy na 2020 r. wybrali 
uproszczoną formę wpłacania zaliczek, re-
zygnację w trakcie roku podatkowego z tej 
formy w okresie marzec–grudzień 2020 r., 
jeżeli odczuwają negatywne skutki ekono-
miczne epidemii. Izba chciała też, aby w ra-
zie zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, 
klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub 
innej placówki prawo do dodatkowego za-
siłku objęło opiekunów dzieci do 12. roku 
życia przez cały okres zamknięcia tych pla-
cówek. Proponowała także, aby osoby wy-
konujące zawód medyczny, stykające się 
z podejrzanymi o zakażenie wirusem SARS-
-CoV-2, w tym pracujące w domach pomo-
cy społecznej, podlegały cotygodniowym 
obowiązkowym badaniom, finansowanym 
z budżetu państwa, na obecność tego wi-
rusa w  okresie od  dnia ogłoszenia stanu 
zagrożenia epidemicznego lub stanu epide-
mii do 60 dni od dnia jego odwołania. Senat 
chciał też wprowadzić możliwość wykonania 
odpłatnego badania na obecność COVID-19 

Senator Beata Libera-Małecka, sprawozdawczyni 
komisji zdrowia w sprawie ustawy o szczególnych 
instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrze-
nianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Senator Kazimierz Kleina, sprawozdawca komisji: 
budżetu, gospodarki narodowej i samorządu teryto-
rialnego w sprawie ustawy o szczególnych instrumen-
tach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się 
wirusa SARS-CoV-2.
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w akredytowanych laboratoriach. Uchwalił 
również poprawkę, przewidującą utworzenie 
Funduszu Przeciwdziałania Skutkom Roz-
przestrzeniania się Wirusa SARS-CoV-2, 
będącego w  dyspozycji ministra zdrowia. 
Przychody, w wysokości 20 mld zł, stanowi-
łyby środki z Unii Europejskiej, przekazane 
w ramach programu Coronavirus Response 
Investment Initiative, a zostałyby przezna-
czone na  wsparcie systemu opieki zdro-
wotnej. Senatorowie proponowali ponadto 
skreślić przepisy: umożliwiające prezesowi 
Rady Ministrów określenie dnia wolnego 
od pracy w razie ogłoszenia stanu zagro-
żenia epidemicznego lub stanu epidemii; 
wprowadzające ułatwienia w prowadzeniu 
robót budowlanych związanych z budową 
lub przebudową przenośnych wolno stoją-
cych masztów antenowych w czasie stanu 
zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii 
albo stanu klęski żywiołowej; umożliwiające 
Poczcie Polskiej otrzymywanie danych z re-
jestru PESEL lub innego spisu, jeżeli są po-
trzebne w związku z organizacją wyborów 
prezydenta RP; uprawniające Radę Mini-
strów do wydania rozporządzenia przewidu-
jącego redukcję zatrudnienia i pogorszenie 
warunków zatrudnienia pracowników Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów, ministerstw, 
urzędów obsługujących organy administracji 
rządowej w województwach.

Ustawa uchwalona przez Sejm stanowi-
ła kontynuację tzw. tarczy antykryzysowej, 
wprowadziła kolejne rozwiązania zapewnia-
jące przeciwdziałanie negatywnym skutkom 

społeczno-gospodarczym pandemii, a tak-
że regulacje wspierające poszczególne grupy 
społeczne. Przewidywała m.in. zwiększenie 
dostępności pożyczek dla mikroprzedsię-
biorców, którzy nie zatrudniają pracowni-
ków. Aby skorzystać z umorzenia pożyczki, 
mikrofirma będzie musiała prowadzić dzia-
łalność przez 3 miesiące od dnia jej udziele-
nia. Ustawa wprowadziła też 3-miesięczne 
zwolnienia ze składek dla firm zatrudniają-
cych do 49 pracowników, te zatrudniające 
od 10 do 49 osób będą zwolnione z opłaca-
nia składek w wysokości 50% łącznej kwo-
ty nieopłaconych należności. Zwolnieniem 
ze składek objęto również wszystkich płat-
ników będących spółdzielniami socjalnymi 
bez względu na liczbę pracowników. Prze-
widziano też ponowną wypłatę świadczenia 
postojowego dla przedsiębiorców i osób wy-
konujących umowy cywilnoprawne. Rząd 
będzie mógł podjąć decyzję o ewentualnych 
kolejnych wypłatach w  drodze rozporzą-
dzenia. Przewidziano zmiany w  progra-
mie pożyczkowym BGK „Pierwszy biznes  
– wsparcie w  starcie”, w  tym m.in. ulgi 
w spłacie zaciągniętych pożyczek. Wprowa-
dzono też możliwość renegocjacji warunków 
kredytu bankowego przez wszystkich przed-
siębiorców, niezależnie od wielkości ich firm. 
Grupy kapitałowe, które w 2020 r. z powodu 
epidemii poniosą negatywne konsekwencje 
ekonomiczne i nie spełnią przez to warun-
ku rentowności i braku zaległości podatko-
wych, zachowają status podatkowej grupy 
kapitałowej. 

9. posiedzenie Senatu, debata na temat „tarczy antykryzowej 2.0”.
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Rolnikom i pracującym z nimi domow-
nikom, w razie objęcia obowiązkową kwa-
rantanną, nadzorem epidemiologicznym 
lub hospitalizacją w związku z COVID-19, ma 
przysługiwać zasiłek w wysokości 50% mi-
nimalnego wynagrodzenia za pracę. Ustawa 
wprowadziła też rozwiązania umożliwiające 
przedsiębiorcom z sektora rolno-spożywcze-
go elastyczną organizację czasu pracy. Za-
warto w niej również regulacje dotyczące 
funkcjonowania Poczty Polskiej – przesyłkę 
listową rejestrowaną będzie można dorę-
czyć do skrzynki pocztowej bez konieczno-
ści składania wniosku na poczcie. Ustawa 
przewidywała także wydłużenie terminów 
na wypełnienie przez obywateli obowiązków, 
m.in. dotyczących posiadaczy pojazdów, 
a także przedłużenie ważności legitymacji 
studenckich, doktoranckich i  służbowych 
nauczycieli akademickich i  zawieszenie 
spłaty kredytu studenckiego do pół roku. 

„Tarcza antykryzysowa 2.0” wprowadzi-
ła też nielimitowany dostęp do publicznych 
stron internetowych (m.in. strony w  do-
menie gov.pl, usługi umożliwiające zdalną 
diagnostykę medyczną, usługi e-learningu 
umożliwiające zdalną pracę nauczycieli 
i uczniów) i bezpłatne korzystanie ze stron 
jednostek sektora finansów publicznych. 
W ramach pomocy dla służby zdrowia zało-
żono m.in. wsparcie wyposażenia placówek 
ochrony zdrowia w szybkie łącza internetowe 
i sprzęt umożliwiający prowadzenia zdalnej 
diagnostyki medycznej i wyposażenie osób 
ze szczególnych grup społecznych (starsi, nie-
pełnosprawni) w urządzenia i usługi potrzeb-
ne do wykonywania codziennych aktywności 
w sposób zdalny. Fundusz Szerokopasmowy 
zostanie zasilony 1-razową dotacją z budżetu 
w wysokości 87 mln zł.

Większość przepisów ustawy obowią-
zuje od 18 kwietnia 2020 r. (DzU z 2020 r., 
poz. 695).

10. posiedzenie Senatu  
(5–6 i 12–14 maja 2020 r.) 

Szczególne zasady przeprowadzania  
wyborów prezydenckich

Izba odrzuciła ustawę o szczególnych zasa-
dach przeprowadzania wyborów powszech-
nych na  Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej zarządzonych w  2020  r. W  uza-
sadnieniu stanowiska Senatu zaznaczono, 
że zawiera ona istotne błędy merytoryczne 
i legislacyjno-prawne, m.in. utrudnia gło-
sowanie wyborcom przebywającym poza 
miejscem zamieszkania lub za  granicą, 
ogranicza kompetencje lub zmienia skład 
Państwowej Komisji Wyborczej i obwodo-
wych komisji wyborczych. Zwrócono uwa-
gę, że ustawę uchwalono z  naruszeniem 
reguł stanowienia prawa. Podkreślono, że 
reguły przeprowadzania wyborów zmie-
niono po ich zarządzeniu, w trakcie kam-
panii wyborczej, z planowanym wejściem 
w życie ustawy na kilka dni przed wybora-
mi. Sejm odrzucił uchwałę Senatu o odrzu-
ceniu ustawy. 

Ustawa uchwalona przez Sejm prze-
widuje, że wybory prezydenckie w 2020 r. 
zostałyby przeprowadzone wyłącznie w dro-
dze głosowania korespondencyjnego. Pakiety 
wyborcze dostarczyłaby wyborcom Poczta 
Polska. Głosowanie zaplanowano na  go-
dziny od 6.00 do 20.00. Wyborcy mogliby 
wówczas umieścić kopertę zwrotną z kartą 
do głosowania i podpisanym oświadczeniem 
o osobistym i tajnym oddaniu głosu w spe-
cjalnie przygotowanej do tego celu nadawczej 
skrzynce pocztowej w gminie, w której wid-
nieją w spisie wyborców. 

Ustawa rozszerzyła też kompetencje 
ministra aktywów państwowych. Określiłby 
on m.in. wzór pakietu wyborczego i wyma-
gania, jakim powinna odpowiadać nadaw-
cza skrzynka pocztowa do  umieszczenia 
koperty zwrotnej, a także zasady doręczania 

Senator Aleksander Pociej, sprawozdawca komisji: 
praw człowieka, samorządu terytorialnego i usta-
wodawczej w sprawie ustawy o szczególnych zasa-
dach przeprowadzania wyborów powszechnych na 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych 
w 2020 r.
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pakietów wyborczych i odbierania kopert 
zwrotnych. Ustawa zakłada też, że w stanie 
epidemii marszałek Sejmu może zmienić 
termin wyborów z uwzględnieniem granicz-
nych terminów wynikających z konstytucji.

Ustawa weszła w życie 9 maja 2020 r. 
(DzU z 2020 r., poz. 827).

Program „Ciąża Plus”

Izba uchwaliła 4  poprawki do  ustawy 
o zmianie ustawy o świadczeniach opie-
ki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych oraz niektórych innych ustaw, 
odrzucone następnie przez Sejm. Propo-
nowała, by dostęp do bezpłatnych leków   
obowiązywał nie tylko w okresie ciąży, ale 
także w czasie połogu, przez okres nie dłuż-
szy niż 8 tygodni po planowanej dacie poro-
du. Zgodnie z inną senacką zmianą przepis, 
nakładający na lekarza i położną obowiązek 
weryfikacji ilości oraz rodzajów przepisy-
wanych leków w systemie informatycznym 
ochrony zdrowia, wszedłby w życie wtedy, 
gdy ten system będzie funkcjonalny. 

Nowelizacja wprowadzająca program 
„Ciąża Plus”, zapewniający bezpłatne leki dla 
kobiet w ciąży, przewiduje, że wykaz tych le-
ków przygotuje minister zdrowia, uwzględ-
niając m.in.  konieczność zaspokojenia 
potrzeb zdrowotnych kobiet, wynikających 
z ciąży, a także dostępność i bezpieczeństwo 
stosowania leków w poszczególnych okre-
sach ciąży. Program „Ciąża Plus” będzie fi-
nansowany z budżetu państwa. Maksymalny 
limit wydatków na niego w latach 2020–29 
ma wynieść 336 mln 314 tys. zł.

Zgodnie z ustawą leki będą wydawane 
na podstawie recept wystawionych przez 

lekarzy mających tytuł specjalisty w dzie-
dzinie położnictwa i ginekologii lub lekarzy 
w trakcie odbywania specjalizacji w tej dzie-
dzinie albo położne. Recepty będą mogli wy-
stawiać także inni lekarze, ale na podstawie 
zaświadczenia stwierdzającego ciążę. Za-
świadczenie takie będzie ważne przez okres 
ciąży, nie dłużej jednak niż 15 dni po plano-
wanej dacie porodu.

Na  osoby uprawnione do  wystawia-
nia recept nałożono obowiązek weryfikacji  
– za pośrednictwem Elektronicznej Platfor-
my Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia 
Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycz-
nych – liczby i rodzaju leków przepisanych 
i wykupionych przez kobietę ciężarną.

Ustawa obowiązuje od 1  lipca 2020 r. 
(DzU z 2020 r., poz. 945).

Zapobieganie monopolizacji dostaw gazu

Izba zdecydowała o przyjęciu bez poprawek 
ustawy o zmianie ustawy – Prawo energe-
tyczne oraz ustawy o promowaniu energii 
elektrycznej z wysokosprawnej kogenera-
cji. Nowela dostosowuje polskie prawo do 
dyrektywy unijnej 2019/692/UE, dotyczą-
cej wspólnych zasad rynku wewnętrznego 
gazu ziemnego. Tzw.  dyrektywa gazowa 
chroni interesy państwa polskiego i rynku 
przed niekorzystnymi praktykami związa-
nymi z budową gazociągów Nord Stream 
czy Nord Stream 2, grożącymi monopoli-
zacją dostawy gazu. W praktyce oznacza 
to koniec funkcjonowania w próżni praw-
nej gazociągów pochodzących spoza Unii 
Europejskiej.

Dyrektywa nakłada na państwa człon-
kowskie Unii Europejskiej obowiązek za-
pewnienia, aby zasady stosowane do  linii 
przesyłowych gazu, łączących 2  lub  wię-
cej państw członkowskich, miały również 
zastosowanie do  linii przesyłowych gazu 
do i z państw trzecich, niebędących  człon-
kami UE lub należących do Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). 
Zmienia definicję gazociągu międzysyste-
mowego, która obejmuje infrastrukturę 
przebiegającą przez Polskę, w tym gazociągi 
morskie. Na podstawie nowych przepisów 
wszystkie gazociągi przesyłowe przebiega-
jące przez polską granicę będą obowiązywać 
takie same zasady niezależnie od tego, czy 
łączą one nasz kraj z systemem gazowym 

Senator Wojciech Konieczny, sprawozdawca komisji 
zdrowia w sprawie nowelizacji ustawy o świadcze-
niach opieki zdrowotnej f inansowanych ze środków 
publicznych. 
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innego państwa członkowskiego Unii Euro-
pejskiej i EFTA lub innego kraju.

Ustawa wprowadza też wskazane w dy-
rektywie warunki zwolnienia danej infra-
struktury gazowej z unijnych regulacji przez 
regulatora rynku energii, w Polsce to pre-
zes Urzędu Regulacji Energetyki. W uzasad-
nionych okolicznościach może on zwolnić 
ze stosowania unijnych zasad, ale na okre-
ślony czas i w wypadkach, jakie „nie będą 
wywierać szkodliwego wpływu na konku-
rencję na rynkach, na które inwestycja może 
mieć wpływ, na skuteczne funkcjonowanie 
rynku paliw gazowych w Unii Europejskiej 
lub odpowiednich systemów gazowych, 
ani nie wpłynie negatywnie na  bezpie-
czeństwo dostaw gazu ziemnego w  Unii  
Europejskiej”.

Nowelizacja zobowiązuje do powiada-
miania Komisji Europejskiej o  zamiarze 
prowadzenia negocjacji umowy międzyna-
rodowej w sprawie eksploatacji gazociągów 
międzysystemowych z państwami trzecimi 
i do przekazywania KE ich wyników, w tym 
samej umowy jeszcze przed jej podpisaniem.

Ustawa obowiązuje od 13 maja 2020 r. 
(DzU z 2020 r., poz. 843).

Ochrona przed przemocą domową

Senat przyjął bez poprawek ustawę o zmia-
nie ustawy – Kodeks postępowania cywil-
nego oraz niektórych innych ustaw. Nowela 
ma zapewnić skuteczną ochronę osób do-
tkniętych przemocą domową, jeżeli osoba 
stosująca przemoc stwarza bezpośrednie 
zagrożenie dla życia lub zdrowia. Nadaje 

Policji, a w stosunku do żołnierza pełniące-
go czynną służbę wojskową – Żandarmerii 
Wojskowej nowe uprawnienie, czyli wyda-
wanie nakazu natychmiastowego opusz-
czenia przez osobę stosującą przemoc 
zajmowanego wspólnie mieszkania lub za-
kazu zbliżania się do niego. Nakaz lub za-
kaz będzie obowiązywać przez 14 dni, ale 
na wniosek osoby dotkniętej przemocą sąd 
może przedłużyć ten okres. Osoba, wobec 
której wydano nakaz opuszczenia miesz-
kania, będzie mogła zabrać ze sobą jedynie 
przedmioty osobistego użytku i niezbęd-
ne do wykonywania pracy. Będzie mogła 
wrócić do mieszkania po dodatkowe rze-
czy tylko raz, i to w asyście Policji lub Żan-
darmerii Wojskowej. Ustawa przewiduje 
karę ograniczenia wolności lub grzywny 
dla osoby, która nie zastosuje się do nakazu 
opuszczenia mieszkania lub zakazu zbliża-
nia się do niego.

Nowela wprowadza też odrębne, szyb-
kie postępowanie w sprawach o zobowiąza-
nie osoby stosującej przemoc do opuszczenia 
wspólnie zajmowanego mieszkania i zaka-
zanie zbliżania się do niego. Umożliwio-
no doręczanie pism procesowych także 
przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, 
określono terminy do wydania przez sąd 
postanowienia kończącego postępowanie 
w sprawie i postanowienia zabezpieczają-
cego, utrzymując zasadę natychmiastowej 
wykonalności postanowienia wydanego 
w  sprawie w  razie zmiany okoliczności, 
zarówno zanim się ono uprawomocni, jak 
i wówczas, gdy jest już prawomocne. Osoby 

Senator Krzysztof Mróz, sprawozdawca komisji go-
spodarki narodowej w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy – Prawo energetyczne oraz ustawy o promowaniu 
energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. 

Senator Joanna Sekuła, sprawozdawczyni komisji: 
praw człowieka, rodziny i ustawodawczej w sprawie 
nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego.
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wnoszące o zastosowanie środków wobec 
sprawy przemocy będą zwolnione z kosz-
tów sądowych.

Nowelizacja wejdzie w życie 30 listopada 
2020 r. (DzU z 2020 r., poz. 956).

 

Wsparcie dla kół gospodyń wiejskich

Izba uchwaliła 3 poprawki do ustawy 
o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiej-
skich. Proponowała rozszerzenie upraw-
nień kół gospodyń wiejskich do otrzymania 
z budżetu państwa pomocy finansowej na 
lata 2021–29 i określenie maksymalnego li-
mitu wydatków z budżetu państwa na ten 
cel. Tych poprawek nie poparł jednak Sejm, 
który opowiedział się tylko za zmianą do-
precyzowującą, że dotacje na koła gospodyń 
wiejskich otrzymuje nie prezes Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
ale agencja. 

Nowela uchwalona przez Sejm przewi-
duje udzielanie w 2020 r. kołom gospodyń 
wiejskich pomocy finansowej z budżetu pań-
stwa w łącznej wysokości 40 mln zł z prze-
znaczeniem na  realizację zadań istotnych 
z punktu widzenia społeczności wiejskich. 
Zależnie od liczebności koła otrzymują odpo-
wiednio kwotę 3, 4 lub 5 tys. zł, a następnie 
rozliczają się z tych środków. Koła, ubiega-
jące się o wsparcie, powinny złożyć wniosek 
do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. Muszą być zarejestrowane w Kra-
jowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich, 
prowadzonym przez agencję. Nowelizacja 
powierza ponadto pełnomocnikowi rządu 

ds. lokalnych inicjatyw społecznych obowią-
zki, dotychczas pełnione przez pełnomocnika 
rządu ds. małych i średnich przedsiębiorców.

Ustawa obowiązuje od 27 maja 2020 r. 
(DzU z 2020 r., poz. 932).

„Tarcza antykryzysowa 3.0”

Senat uchwalił 87 poprawek do ustawy 
o  zmianie niektórych ustaw w  zakresie 
działań osłonowych w związku z rozprze-
strzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Duża 
część przyjętych zmian miała charakter 
doprecyzowujący, eliminujący wątpliwo-
ści interpretacyjne i  korygujący. Zgod-
nie z senackimi poprawkami przyjętymi 
przez Sejm osoby, które rozpoczęły dzia-
łalność przed 1  kwietnia 2020  r., ale nie 
uzyskały jeszcze dochodu w lutym 2020 r., 
otrzymały możliwość skorzystania ze zwol-
nienia ze  składek ZUS. Właścicieli firm 
1-osobowych zwolniono ze składek na ZUS 
za kwiecień i maj 2020 r., także wówczas, 
gdy należności te zostały opłacone. Z dofi-
nansowania części kosztów wynagrodzeń 
pracowników i  prowadzenia działalno-
ści gospodarczej, zgodnie z  senacką po-
prawką, będą mogli skorzystać również 
przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działal-
ność w 2020 r. Senat uregulował ponadto 
m.in. sytuację organizacji samorządu go-
spodarczego rzemiosła, których organom 
statutowym w  okresie stanu zagrożenia 
epidemicznego, epidemii lub stanu nadzwy-
czajnego kończy się kadencja. Zdecydował, 
że wówczas nie przeprowadza się wyborów 
do nich, ich kadencja zostaje przedłużona 
o czas trwania tego stanu, a wybory odby-
wają się niezwłocznie po jego zakończeniu. 
Senatorowie proponowali podobne zasady 
w wypadku wyborów do samorządów za-
wodowych adwokatów i radców prawnych, 
ale nie zgodził się na to Sejm. Podmiotom, 
którym przysługuje tytuł prawny do zabyt-
ku o statusie pomnika historii lub zabytku 
wpisanego na listę dziedzictwa światowe-
go, w wyniku poprawki Izby, umożliwiono 
ubieganie się o dofinansowanie do wyna-
grodzeń zatrudnionych przez nich pracow-
ników. Dzięki innej zmianie w stosunku do 
cudzoziemców ubiegających się o wydanie 
polskiej wizy nie wymaga się osobistego 
złożenia dokumentów. Na wniosek Senatu 
do 30 września 2020 r. przedłużono okres, 

Senator Jerzy Chróścikowski, sprawozdawca komisji 
rolnictwa w sprawie nowelizacji ustawy o kołach go-
spodyń wiejskich.
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w którym jednostki organizacyjne Lasów 
Państwowych mają nie naliczać odsetek ani 
rekompensaty za koszty przy opóźnionych 
transakcjach w sprawie kupna zamówione-
go wcześniej drewna.

Izba wykreśliła z ustawy wiele przepi-
sów, które uznała za niezwiązane z tzw. tarczą 
antykryzysową (m.in. nowe zasady wyboru 
prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
i skrócenie kadencji jej obecnego szefa), ale 
w większości nie zostały one zaakceptowane 
przez posłów. Sejm odrzucił też propozycje 
Senatu, które przewidywały świadczenie 
postojowe dla sezonowych pracowników 
branży turystycznej i wsparcie finansowe 
dla przewoźników autobusowych. Posłowie 
nie poparli też poprawki zakładającej zwol-
nienie z podatków od darowizn, CIT i VAT 
zakupu wyrobów medycznych, środków 
ochrony osobistej oraz urządzeń i środków 
myjących i odkażających, przeznaczonych 
dla szpitali, domów pomocy społecznej, za-
kładów opiekuńczo-leczniczych i placówek 
opiekuńczo-terapeutycznych. Sejm nie zgo-
dził się również na proponowane przez Se-
nat podniesienie zasiłku dla bezrobotnych 
do 1800 zł i zmianę zasad przyznawania go 
osobom, które pracowały w innym kraju UE. 
Nie poparł także poprawki o dodatkowych 
zasiłkach opiekuńczych. 

Tzw. tarcza antykryzysowa 3.0  ma 
przeciwdziałać negatywnym skutkom go-
spodarczym i społecznym epidemii. Na jej 
podstawie zwolnienie ze  składek ZUS 
za  kwiecień i  maj objęło większą grupę 
przedsiębiorców, także tych samozatrudnio-
nych, których przychody przekraczają 300% 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
brutto w 2020 r., ale dochody nie są wyższe 
niż 7 tys. zł. Ze zwolnienia mogą skorzystać 
m.in. prowadzący sklepy spożywcze, fryzje-
rzy, kosmetyczki. Nowela umożliwia ponad-
to przekazanie Agencji Rozwoju Przemysłu 
900  mln  zł ze  środków Funduszu Repry-
watyzacji i przeznaczenie ich na wsparcie 
przedsiębiorców przy realizacji projektów 
inwestycyjnych.

Ustawa zakłada podniesienie do 900 zł 
kwoty kryterium dochodowego w wypadku 
funduszu alimentacyjnego i wprowadzenie 
zasady „złotówka za złotówkę”, jeżeli dochód 
przekracza ten próg. Przewiduje również, że 
cudzoziemcy mogą podjąć pracę sezonową 

10. posiedzenie Senatu.

Przedstawiciel rządu, minister minister-członek Rady 
Ministrów Łukasz Schreiber podczas debaty na temat 
ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie dzia-
łań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się 
wirusa SARS-CoV-2.
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bez konieczności uzyskania zezwolenia. 
W wypadku czerwcowych wniosków do usta-
lenia wysokości emerytury będą wykorzysty-
wane zasady obowiązujące w maju 2020 r., 
ale tylko  wówczas, gdy to korzystniejsze dla 
ubezpieczonego. Nowe przepisy wydłużają 
możliwość korzystania z dodatkowego zasił-
ku opiekuńczego dla rodziców w wypadku 
zamknięcia przedszkola, żłobka lub szkoły 
z powodu zagrożenia COVID-19, ze wzglę-
du na konieczność osobistego sprawowania 
opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym do 
ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzecze-
niem o potrzebie kształcenia specjalnego. 
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy  przysługu-
je również ubezpieczonemu zwolnionemu 
od wykonywania pracy z powodu koniecz-
ności sprawowania opieki nad dorosłym 
niepełnosprawnym.

Ustawa wprowadziła także ograniczenia 
w licytacjach nieruchomości za długi do sy-
tuacji, gdy tzw. należność główna będzie sta-
nowiła co najmniej 1/20 sumy oszacowania. 
Zawiera też przepisy antylichwiarskie, które 
nakładają karę od 3 miesięcy do 5 lat pozba-
wienia wolności za żądanie zapłaty kosztów 
innych niż odsetki w  kwocie co najmniej 
2-krotnie przekraczającej ich maksymal-
ną wysokość, określoną w  odpowiednich 
ustawach.

Podmioty dostarczające audiowizualną 
usługę medialną na żądanie (m.in. Netflix, 
Amazon, Apple, CDA.pl, Polsat i TVN) będą 
miały obowiązek wpłaty na rzecz Polskie-
go Instytutu Sztuki Filmowej w wysokości 
1,5% przychodu z opłat za dostęp do portali 
usług medialnych lub przychodu uzyskanego 
z tytułu emisji przekazów handlowych, jeżeli 
ten przychód w danym okresie rozliczenio-
wym jest wyższy.

Ustawa przewiduje ponadto, że dochody 
z działalności Polskiego Związku Łowieckie-
go i kół łowieckich będzie można przezna-
czyć na walkę z koronawirusem. Przepisy 
tzw. tarczy antykryzysowej 3.0 wprowadzają 
również rozwiązania korzystne dla rolników 
i producentów rolnych, zmiany organizacyj-
ne dla podmiotów zajmujących się wytwa-
rzaniem i oceną materiałów: siewnego roślin 
rolniczych i warzywnych, rozmnożeniowe-
go i  nasadzeniowego roślin warzywnych 
i ozdobnych oraz szkółkarskiego. Zwalniają 
z przeprowadzania szkoleń dla próbobior-
ców, kwalifikatorów i analityków nasiennych 

i z regularnych kontroli. Za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej będzie można 
m.in. zgłosić podjęcie działalności w zakre-
sie rolnictwa ekologicznego, złożyć wniosek 
o udzielenie pozwolenia na zastosowanie od-
stępstw od warunków produkcji ekologicznej.

Większość przepisów ustawy obowiązu-
je od 16 maja 2020 r. (DzU z 2020 r., poz. 875).

Wybór wicemarszałka Senatu

Izba odwołała senatora Stanisława Kar-
czewskiego z funkcji wicemarszałka Sena-
tu i powołała na nią senatora Marka Pęka. 
Nowo wybrany wicemarszałek podziękował 
senatorom za wybór i zapewnił, że swoje 
obowiązki będzie wykonywał z maksymal-
nym zaangażowaniem, uczciwie i najlepiej, 
jak potrafi.

Wicemarszałek Marek Pęk urodził się 
w 1975 r. w Rzeszowie. W 2001 r. ukończył 
studia na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 
a  w  2006 r. – studia podyplomowe w  za-
kresie prawa Unii Europejskiej na tej samej 
uczelni. W latach 2002–04 był asystentem 
radców prawnych krakowskich zarządów 
spółek Vega i Biprokom oraz Biura Rozwoju 
Krakowa. Od 2004 do 2009 r. pełnił funkcję 
asystenta prawnego posłów do Parlamentu 
Europejskiego. W okresie 2010–14 prowa-
dził firmę „Doradztwo Prawne Marek Pęk”, 
a w latach 2009–15 współpracował z kance-
larią notarialną w Krakowie. Jest członkiem 

Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki wręcza 
senatorowi Markowi Pękowi uchwałę o wyborze na 
wicemarszałka Izby.
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partii Prawo i Sprawiedliwość, członkiem 
Prezydium Klubu Parlamentarnego PiS. Za-
siadał w Senacie IX kadencji, pełnił funkcję 
sekretarza Senatu, zastępcy przewodniczące-
go Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Euro-
pejskiej oraz wicemarszałka Senatu.  

11. posiedzenie Senatu  
(1–3 czerwca 2020 r.) 

Zasady organizacji wyborów  
prezydenckich w 2020 r. 

Izba uchwaliła 36  poprawek do  ustawy 
o szczególnych zasadach organizacji wybo-
rów powszechnych na Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. 
z możliwością głosowania korespondencyj-
nego, zgodnie z którą głosowanie mogło się 
odbywać zarówno w lokalach wyborczych, 
jak i korespondencyjnie (opis ustawy w roz-
dziale „Prace Senatu nad ustawami dotyczą-
cymi wyborów prezydenckich w 2020 r.”).

Ustawa weszła w życie 2 czerwca 2020 r. 
(DzU z 2020 r., poz. 979).

Elektroniczna obsługa użytkowników  
dróg krajowych

Senat odrzucił nowelizację ustawy o dro-
gach publicznych, o czym przesądził prze-
de wszystkim tryb prac nad jej projektem, 
w tym brak konsultacji społecznych i nega-
tywne stanowisko przewoźników. Sejm jed-
nak odrzucił uchwałę Senatu w tej sprawie.

Ustawa uchwalona przez Sejm ma za-
pewnić w pełni elektroniczny proces obsługi 
korzystających z dróg krajowych. Zakłada, 
że system poboru będzie oparty na techno-
logii pozycjonowania satelitarnego, a  nie  
– jak obecnie – systemie radiowym. Umoż-
liwi to użytkownikom dróg publicznych wy-
bór urządzeń (smartfon, tablet, urządzenia 
pokładowe zamontowane w pojeździe), wy-
korzystujących technologię pozycjonowania 
satelitarnego i transmisji danych, służących 
do przekazywania danych geolokalizacyj-
nych do systemu poboru opłat, 

Dzięki nowelizacji mają też zostać 
ograniczone koszty ponoszone przez ko-
rzystających z dróg publicznych. Nie trzeba 
już będzie kupować specjalnych urządzeń 
z obecnie działającym systemem radiowym, 
ale można będzie używać już funkcjonują-
cych urządzeń wykorzystujących technolo-
gię pozycjonowania satelitarnego.

11. posiedzenie Senatu, głosowanie w sprawie usta-
wy o szczególnych zasadach organizacji wyborów po-
wszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania 
korespondencyjnego.

Senator Jan Hamerski, sprawozdawca wniosku mniej-
szości komisji infrastruktury w sprawie nowelizacji 
ustawy o drogach publicznych.

Senator Halina Bieda, sprawozdawczyni komisji in-
frastruktury w sprawie nowelizacji ustawy o drogach 
publicznych.



16 Kronika Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Nowelizacja ma ponadto umożliwić wy-
korzystywanie bezpłatnej aplikacji mobilnej 
do  uiszczania opłaty elektronicznej, roz-
szerzenie zakresu usług o obsługę uiszcza-
nia opłaty elektronicznej przedsiębiorcom 
świadczącym usługi w zakresie systemów 
geolokalizacyjnych dla  przedsiębiorstw 
transportowych.

Ustawa obowiązuje od 1 lipca 2020 r. 
(DzU z 2020 r., poz. 1087).

Zmiany Regulaminu Senatu

Senat dokonał zmian w swoim regulaminie. 
Nowe przepisy umożliwiają prowadzenie 
posiedzeń Senatu i komisji w trybie zdal-
nym w  wypadku wprowadzenia w  Pol-
sce stanów: nadzwyczajnego, zagrożenia 
epidemicznego lub epidemii. Prezydium 
Senatu może zaś rozstrzygać niektóre spra-
wy w trybie obiegowym, bez zwoływania 
posiedzenia. 

Uchwalone zmiany dotyczą także m.in. 
procedury wyboru i odwołania marszałka 
i wicemarszałków Senatu. Odwołanie mar-
szałka Senatu będzie możliwe na wniosek 
co najmniej 34 senatorów, imiennie wska-
zujących kandydata na nowego marszałka. 
Senat będzie odwoływał i  wybierał mar-
szałka (kandydatów zgłasza co  najmniej 

10 senatorów) w jednym głosowaniu bez-
względną większością głosów ustawowej 
liczby senatorów. Odwołanie wicemar-
szałka będzie się odbywać na wniosek co 
najmniej 34  senatorów i  wymagać bez-
względnej większości głosów ustawowej 
liczby senatorów. 

Doprecyzowano też zasady głosowań 
imiennych, a  także uregulowano proce-
durę wyboru członka państwowej komisji  
ds. wyjaśniania przypadków czynności skie-
rowanych przeciwko wolności seksualnej 
i obyczajności wobec małoletniego poniżej 
lat 15. Przywrócono ponadto stanowisko za-
stępcy szefa Kancelarii Senatu. 

12. posiedzenie Senatu  
(17–18 czerwca 2020 r.)

Wsparcie dla zwolnionych pracowników

Izba wprowadziła 9 poprawek do ustawy 
o dodatku solidarnościowym przyznawa-
nym w celu przeciwdziałania negatywnym 
skutkom COVID-19. Sejm przyjął 2 z nich. 
Dzięki Senatowi cudzoziemiec pobierający 
zasiłek dla bezrobotnych będzie otrzymy-
wał dodatek solidarnościowy w wysokości 
różnicy między tym dodatkiem a  zasił-
kiem. Posłowie nie zgodzili się natomiast 
na poprawki, które przewidywały podnie-
sienie dodatku solidarnościowego i zasił-
ku dla bezrobotnych do 1500 zł; zasiłek dla 
bezrobotnych w tej kwocie miał być wypła-
cany przez cały okres uprawniający do jego 
uzyskania.

Senator Marek Borowski, sprawozdawca komisji: re-
gulaminowej i ustawodawczej w sprawie zmian w Re-
gulaminie Senatu.

Senator Jan Filip Libicki, sprawozdawca komisji ro-
dziny w sprawie ustawy o dodatku solidarnościowym 
przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym 
skutkom COVID-19.
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Ustawa określa warunki nabywania 
prawa do dodatku solidarnościowego, wyso-
kość oraz zasady jego przyznawania i wypła-
cania. Zakłada, że dodatek solidarnościowy 
będzie przysługiwać w 2020 r. osobom podle-
gającym ubezpieczeniom społecznym przez 
łączny okres co najmniej 60 dni i tym, z któ-
rymi po 15 marca 2020 r. rozwiązano umowę 
o pracę za wypowiedzeniem lub ich umowę 
po tym dniu rozwiązano, bo upłynął termin, 
na jaki została zawarta. Dodatek w wysoko-
ści 1400 zł miesięcznie będzie przyznawany 
za okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. 
Będą mogły się o niego ubiegać też osoby, któ-
re po utracie pracy nabyły prawo do zasiłku 
lub stypendium dla bezrobotnych, nie wolno 
jednak łączyć tych 2 świadczeń. Dodatku nie 
będzie też można łączyć z zasiłkiem chorobo-
wym i świadczeniem rehabilitacyjnym. Pra-
wo do dodatku solidarnościowego będą mieli 
również cudzoziemcy legalnie przebywający 
i pracujący w Polsce. 

Okres pobierania dodatku solidarnoś-
ciowego będzie wliczany do okresu pracy 
wymaganego do nabycia lub zachowania 
uprawnień pracowniczych, a  jego otrzy-
mywanie będzie uprawniało do podlegania 
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowe-
mu. Podstawę wymiaru składek na ubez-
pieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne 
będzie stanowiła wypłacona kwota dodatku 
solidarnościowego. Świadczenie nie będzie 
obłożone podatkiem, ani też podlegać potrą-
ceniom i egzekucji. 

Składki będzie opłacał w całości budżet 
państwa za pośrednictwem Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych. Rada Ministrów będzie 

mogła wydłużyć okres przyznawania dodat-
ku. Dodatek solidarnościowy i koszty obsługi 
jego wypłaty będą finansowane ze środków 
Funduszu Pracy, zasilanego z  Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 lub w formie do-
tacji z budżetu państwa. Ustawa przewidu-
je ponadto podwyższenie wysokości zasiłku 
dla bezrobotnych do 1200 zł przez pierwsze 
90 dni posiadania prawa do zasiłku. W ciągu 
kolejnych dni kwota zasiłku będzie  wynosić 
942,30 zł.

Ustawa weszła w  życie 21  czerwca 
2020 r. (DzU 2020 r., poz. 1068).

Pomoc dla przedsiębiorców  
w trudnej sytuacji ekonomicznej

Senat wprowadził 45 poprawek do ustawy 
o udzielaniu pomocy publicznej w celu rato-
wania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. 
Jedna ze zmian pozwala na dofinansowanie 
zadań związanych ze wsparciem przedsię-
biorców w związku z pandemią ze środków 
funduszu przeciwdziałania COVID-19 do 
31 grudnia 2021 r. Kolejne umożliwiają mi-
nistrowi właściwemu ds. gospodarki lub 
Agencji Rozwoju Przemysłu kontrolę wyko-
rzystywania przez przedsiębiorcę pomocy 
zgodnie z jej przeznaczeniem i przestrze-
gania limitu wynagrodzeń. Senat dodał też 
przepis, uzależniający pomoc na restruk-
turyzację udzielaną w formie pożyczki od 
ustanowienia stosownego zabezpieczenia 
przez przedsiębiorcę. Pozostałe zmiany 
miały charakter legislacyjny, doprecyzo-
wujący i redakcyjny. Sejm poparł wszystkie 
senackie poprawki. 

Ustawa umożliwia uzyskanie wspar-
cia ze środków publicznych przez przedsię-
biorców znajdujących się w trudnej sytuacji 
ekonomicznej i podejmujących działania na-
prawcze. Pomoc państwa w formie wsparcia 
finansowego w postaci pożyczek, wejść kapi-
tałowych może zostać przyznana na poprawę 
płynności finansowej przez okres potrzebny 
do przygotowania planu naprawczego i na 
sfinansowanie działań restrukturyzacyj-
nych. Wsparcie będzie udzielane ze środ-
ków budżetu państwa na pisemny wniosek 
o jego udzielenie przez ministra właściwego 
ds. gospodarki, który jednak będzie mógł po-
wierzyć jej udzielanie Agencji Rozwoju Prze-
mysłu. Limit wydatków na pomoc wynosi  
1,2 mld zł na 10 lat, licząc od ostatniego 

Minister Paweł Mucha, zastępca szefa Kancelarii Pre-
zydenta RP podczas debaty nad ustawą o dodatku 
solidarnościowym przyznawanym w celu przeciw-
działania negatywnym skutkom COVID-19
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kwartału 2020 r., do 2029 r., po 120 mln zł 
rocznie. 

Przedsiębiorcy mogą uzyskać ulgę na 
restrukturyzację niektórych należności 
publiczno-prawnych o szacunkowej wartości 
50 mln zł rocznie. Ustawa zakłada również 
pomoc w postaci tymczasowego wsparcia 
restrukturyzacyjnego, przyznawanego na 
okres do 18 miesięcy, jego wysokość będzie 
uzależniona każdorazowo od indywidual-
nej sytuacji przedsiębiorcy. Będzie udziela-
ne jako kontynuacja pomocy na ratowanie 
– dodatkowa pożyczka lub samodzielny 
instrument. Tymczasowe wsparcie będzie 
przysługiwać przedsiębiorcom, którzy są 
w stanie samodzielnie przeprowadzić re-
strukturyzację, ale potrzebują wsparcia płyn-
ności finansowej, aby cały proces przebiegł 
skutecznie. Z tej formy pomocy będą mogły 
skorzystać wyłącznie mikro-, małe i średnie 
przedsiębiorstwa w ramach zatwierdzonego 
przez KE programu pomocowego.

Ostatnia forma wsparcia to pomoc na 
restrukturyzację, przeznaczona dla przed-
siębiorców, którzy samodzielnie nie udźwig-
nęliby restrukturyzacji, ale opracowali jej 
plan przywrócenia  rentowności. Przyzna-
ne środki mają służyć finansowaniu planu. 
Ustawa ogranicza wynagrodzenie kadry 
zarządzającej przedsiębiorstwa, które sko-
rzysta z pomocy, do wysokości 400% prze-
ciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Ustawa wprowadza również nową for-
mę pomocy w  postaci ulg w  wykonaniu 

administracyjnej kary pieniężnej. Umożli-
wia też zwolnienia z części opłaty za użyt-
kowanie wieczyste przedsiębiorcom, którzy 
zostali dotknięci kryzysem, przesuwa ter-
min płatności tegorocznej raty za użytko-
wanie wieczyste na 31 stycznia 2021 r. 

Wyłączenia stosowania reguły wydatkowej 
w związku z epidemią

Izba poparła bez poprawek ustawę o zmia-
nie ustawy o finansach publicznych. Nowela 
wprowadza katalog wyłączeń od stosowa-
nia reguły wydatkowej w związku z epide-
mią wirusa SARS-CoV-2. To rozwiązanie 
spójne z działaniami podjętymi w Unii Eu-
ropejskiej, gdzie została uruchomiona tzw. 
generalna klauzula wyjścia, pozwalająca 
na  przekroczenie limitów wynikających 
z  reguł unijnych w  zakresie zwalczania 
skutków związanych z epidemią. Wprowa-
dzone rozwiązanie, umożliwiające zawie-
szanie stabilizującej reguły wydatkowej, 
ma pozwolić gospodarce na szybki powrót 
na ścieżkę rozwoju po kryzysie.

Data wejścia ustawy w życie to 3 lipca 
2020 r. (DzU z 2020 r., poz. 1175).

Pierwszy etap reformy zarządzania  
rozwojem kraju 

Senatorowie wprowadzili 7  poprawek 
do ustawy o zmianie ustawy o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju oraz nie-
których innych ustaw. Jedna z nich zakła-
da, że minimalna kwota dofinansowania 
przez samorząd województwa programu 

Senator Wojciech Piecha, sprawozdawca komisji go-
spodarki narodowej w sprawie ustawy o udzielaniu 
pomocy publicznej w celu ratowania lub restruktu-
ryzacji przedsiębiorców.

Senator Paweł Arndt, sprawozdawca komisji bu-
dżetu w sprawie nowelizacji ustawy o f inansach 
publicznych.
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służącego realizacji umowy partnerstwa 
w zakresie polityki spójności nie będzie do-
tyczyła środków beneficjentów programu. 
Kolejna poprawka przewiduje udział przed-
stawiciela zarządu województwa w nego-
cjacjach porozumienia terytorialnego, pod 
warunkiem że nie jest on jego stroną. Se-
nat zlikwidował też obowiązek określania 
w strategii rozwoju województwa mode-
lu struktury funkcjonalno-przestrzennej 
województwa oraz ustaleń i rekomendacji 
w zakresie kształtowania i prowadzenia po-
lityki przestrzennej w województwie. Sejm 
poparł 4 poprawki redakcyjno-legislacyj-
ne, w tym m.in. zmianę terminu wejścia 
w życie przepisów dotyczących planowa-
nia i  zagospodarowania przestrzennego  
na 31 października 2020 r. 

Ustawa realizuje zapisy „Strategii 
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 
2020 (z perspektywą do 2030 r.)” i stanowi 
pierwszy etap reformy zarządzania rozwo-
jem kraju. Nowe przepisy mają na celu m.in. 
uproszczenie i zwiększenie spójności syste-
mu dokumentów strategicznych dotyczących 
zarządzania rozwojem kraju oraz zintegro-
wanie planowania społeczno-gospodarcze-
go i przestrzennego. Zgodnie z nowelizacją, 
dokumenty strategiczne, łączące aspek-
ty społeczne, gospodarcze i przestrzenne, 
będą przygotowywane na 3 poziomach za-
rządzania: krajowym, wojewódzkim i lokal-
nym. Na poziomie krajowym zrezygnowano 
z długookresowej strategii rozwoju kraju, za-
stępując ją średniookresową. Wprowadzono 
też nowe formy uzgadniania i koordynacji 

najważniejszych działań rozwojowych z sa-
morządami. Są to: kontrakt programowy 
(powiązany z  dofinansowaniem i  warun-
kami wykorzystania środków unijnych), 
kontrakt sektorowy (uzgadnianie zakre-
su ukierunkowanych terytorialnie działań 
sektorowych podejmowanych przez właści-
wych ministrów w ich programach rozwo-
ju) i porozumienie terytorialne (uzgadnianie 
i podejmowanie działań istotnych z punku 
widzenia społeczności lokalnych – gminy, 
kilku gmin lub powiatu). Nowelizacja prze-
widuje też fakultatywne przygotowywanie 
strategii rozwoju gminy i strategii rozwo-
ju ponadlokalnego (dokument opracowany 
wspólnie przez gminy sąsiadujące i powią-
zane funkcjonalnie w zakresie dotyczącym 
ich terytorium). Zmiany umożliwią również 
przygotowanie dokumentów związanych 
z  wykorzystaniem funduszy UE na  lata 
2021–27, czyli umowy partnerstwa i pro-
gramów ją realizujących.

Ustawa rozszerza ponadto zadania mi-
nistra rozwoju regionalnego m.in. o wyda-
wanie rekomendacji w  zakresie projektu 
strategii rozwoju województwa, strategii 
rozwoju ponadlokalnego i gminy, prowadze-
nie analiz, prognoz i badań z zakresu polityki 
rozwoju.

Poprawa warunków kształcenia  
i zwiększenie liczby lekarzy specjalistów

Senat uchwalił 22  poprawki do ustawy 
o zmianie ustawy o zawodach lekarza i leka-
rza dentysty oraz niektórych innych ustaw. 
Jedna ze  zmian polegała na  usunięciu   
uproszczonego trybu przyznawania prawa 
do wykonywania zawodu cudzoziemcowi 

Senator Marek Komorowski, sprawozdawca komi-
sji samorządu terytorialnego w sprawie nowelizacji 
ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Senator Ryszard Świlski, sprawozdawca komisji infra-
struktury w sprawie nowelizacji ustawy o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju.
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niebędącemu obywatelem państwa człon-
kowskiego UE. Jak napisano w  uzasad-
nieniu, „przyjęte w ustawie rozwiązania 
uznano za nieprzekonujące zarówno w za-
kresie zasad przyznawania tej grupie prawa 
do wykonywania zawodu, jak i skutków dla 
polskiego systemu ochrony zdrowia”. Izba 
przyjęła też poprawki nadające spójność 
i jasność przepisom regulującym staż pody-
plomowy. Senat wykreślił ponadto przepis, 
dający dodatkowe punkty (maksymalnie  
5 pkt) za list intencyjny; miał go wydawać 
dyrektor szpitala kandydatowi ubiegające-
mu się o rezydenturę po odbyciu przez niego 
praktyk zawodowych w tej placówce. Sena-
torowie ujednolicili również przepisy okre-
ślające opłaty egzaminacyjne za lekarski 
egzamin końcowy (LEK), lekarsko-denty-
styczny egzamin końcowy (LDEK), a także 
państwowy egzamin modułowy. Kolejna 
senacka zmiana wydłużała do 14 dni urlop 
szkoleniowy dla lekarzy przed egzaminem 
specjalizacyjnym, ale nie poparł jej Sejm. 
Senatorowie chcieli też przywrócić zapis 
dotyczący tzw. klauzuli sumienia. Lekarz 
mógłby powstrzymać się od  wykonania 
świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego 
sumieniem, z pewnymi zastrzeżeniami, ale 
miałby obowiązek odnotowania tego faktu 
w dokumentacji medycznej. Lekarz wyko-
nujący zawód na podstawie stosunku pra-
cy albo w ramach służby ponadto musiałby 
pisemnie powiadomić o tym przełożonego. 
Z kolei podmiot leczniczy, w ramach dzia-
łalności którego powstrzymano się od wy-
konania świadczenia zdrowotnego, byłby 
obowiązany wskazać lekarza lub podmiot, 
który zapewni możliwość wykonania tego 
świadczenia. Te zmiany nie zyskały jed-
nak akceptacji Sejmu, który łącznie poparł  
15 spośród 22 senackich poprawek.

Nowelizacja ma na celu poprawę wa-
runków kształcenia i zwiększenie liczby le-
karzy specjalistów. Przewiduje m.in. szybsze 
przystępowanie lekarzy do egzaminów. Zo-
staną dopuszczone do  niego osoby, które 
ukończyły 10 semestrów z 6-letnich jedno-
litych studiów na kierunku lekarskim lub 
8 semestrów z 5-letnich jednolitych studiów 
na kierunku lekarsko-dentystycznym. Eg-
zamin będzie składał się w 70% z pytań wy-
branych z publikowanej na stronie Centrum 
Egzaminów Medycznych bazy pytań i w 30% 
z  nowych. Ustawa wprowadza zmiany 

dotyczące stażu podyplomowego. Staż, trwa-
jący nie krócej niż 12 miesięcy, będzie skła-
dał się z części stałej i zindywidualizowanej, 
złożonej z 3 wybranych dziedzin medycyny, 
a ponadto ze szkoleń w określonym w usta-
wie zakresie. Wprowadzono obowiązek wy-
pełniania przez stażystę elektronicznej karty 
stażu podyplomowego za pomocą Systemu 
Monitorowania Kształcenia (SMK) Pracow-
ników Medycznych.

Nowela wprowadza nowe procedu-
ry realizacji szkolenia specjalizacyjnego 
we wszystkich dziedzinach medycyny oraz 
naboru lekarzy na specjalizacje, uwzględnia-
jące możliwość dostępu do wolnych miejsc 
specjalizacyjnych w skali kraju oraz ich roz-
dział pomiędzy lekarzy przystępujących do 
postępowania konkursowego na miejsca 
rezydenckie i  pozarezydenckie. Wniosek 
o odbycie szkolenia może zawierać do 15 wa-
riantów wyboru, obejmującego wskazanie 
dziedziny medycyny, województwa i trybu 
szkolenia. Nabór na szkolenia specjalizacyj-
ne, z wykorzystaniem SMK, ma prowadzić 
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplo-
mowego. Nowe rozwiązania wprowadzono 
w przyznawaniu punktów przy kwalifikowa-
niu na specjalizacje, takie jak lista rankin-
gowa ogłaszana w SMK czy list intencyjny. 
Kierownikowi specjalizacji za pełnioną funk-
cję przyznano dodatek do wynagrodzenia 
(500 zł za 1. lekarza odbywającego specja-
lizację i 500 zł za kolejnego). Wprowadzono 
ponadto nowy, nieobligatoryjny egzamin 
państwowy – egzamin modułowy, do którego 

Senator Agnieszka Gorgoń-Komor, sprawozdawczyni 
komisji zdrowia w sprawie nowelizacji ustawy o za-
wodach lekarza i lekarza dentysty.
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będzie można przystąpić po  zakończeniu 
1. roku modułu podstawowego lub specjali-
stycznego w danej dziedzinie medycyny.

Nowela przewiduje również uproszcze-
nie trybu zatrudniania lekarzy specjalistów 
cudzoziemców spoza UE i nową ścieżkę no-
stryfikacji ich dyplomów. Będą oni musieli 
zaliczyć z wynikiem pozytywnym egzamin 
państwowy, organizowany przez Centrum 
Egzaminów Medycznych. Zmieniono ponad-
to przepisy dotyczące przeprowadzania eks-
perymentu medycznego.

„Tarcza antykryzysowa 4.0”

Senat wprowadził 126 poprawek do ustawy 
o dopłatach do oprocentowania kredytów 
bankowych udzielanych przedsiębior-
com dotkniętym skutkami COVID-19 oraz 
o uproszczonym postępowaniu o zatwier-
dzenie układu w związku z wystąpieniem 
COVID-19, która otrzymała taką nazwę 
w wyniku senackiej poprawki. Sejm poparł 
91 zmian, 59 o charakterze merytorycznym, 
a 32 – legislacyjnym. Zmiany legislacyjne 
doprecyzowują m.in. przepisy ustawy, eli-
minują wątpliwości interpretacyjne, kory-
gują dostrzeżone uchybienia i luki, usuwają 
błędy czy regulacje bezprzedmiotowe. Inne 
wprowadzone zmiany umożliwią odlicze-
nia podatnikom wspierającym podmioty 
wykonujące działalność leczniczą, Agencję 
Rezerw Materiałowych i Centralną Bazę 
Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych 
w związku z epidemią COVID-19, jeśli prze-
kazanie darowizny nastąpiło z udziałem 
organizacji pożytku publicznego. Zgod-
nie z senacką poprawką uregulowano też 
kwestie związane z przedłużaniem terminu 
ważności zabezpieczeń należytego wyko-
nania umów w sprawie zamówień publicz-
nych, tak by uwzględniały i równoważyły 
interesy wszystkich stron. Senat doprecy-
zował definicję „powierzchni handlowej” 
w galeriach handlowych powyżej 2000 m2, 
aby wynikało z niej jednoznacznie, że obe-
jmuje ona swoim zakresem również loka-
le, w których świadczone są usługi, w tym 
gastronomiczne; zmiana ta wejdzie w życie 
z mocą wsteczną od 31 marca 2020 r. Dzięki 
senackim poprawkom wniosek o świadcze-
nie postojowe mogą składać do ZUS rów-
nież sami zainteresowani w razie odmowy 
złożenia wniosku przez zleceniodawcę. 

Wniosek musi zawierać oświadczenie zle-
ceniobiorcy, potwierdzające, że odmówił on 
złożenia wniosku o świadczenie postojowe, 
datę zawarcia i wysokość wynagrodzenia 
z tytułu tej umowy, niedojście do skutku lub 
ograniczenia wykonywania umowy z po-
wodu przestoju w prowadzeniu działalności 
zleceniodawcy oraz niepodleganie ubez-
pieczeniom społecznym z  innego tytułu. 
Przyjęto też rozwiązanie przewidujące, że 
w wypadku objęcia układem wierzytelności 
zabezpieczonych na majątku dłużnika wie-
rzycieli należy traktować jako odrębną kate-
gorię interesów. Wprowadzono epizodyczne 
zwolnienie od podatku z przychodów z bu-
dynków, do uiszczania którego obowiązani 
są podatnicy będący właścicielami budyn-
ków oddanych do używania na podstawie 
umowy. Zwolnienie ma obowiązywać od 
marca do grudnia 2020 r., a podatnicy będą 
mogli uzyskać zwrot wpłaconego już podat-
ku. Umożliwiono otrzymanie świadczeń na 
rzecz ochrony miejsc pracy lub prowadzo-
nej wspólnie z ministrem kultury instytucji 
kultury, gdzie nastąpił spadek przychodów 
w następstwie COVID-19. Zagwarantowa-
no, że środki Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych w postaci świad-
czenia na ochronę miejsc pracy trafią do 
beneficjentów możliwie szybko. Postano-
wiono zatem, że wojewódzkie urzędy pracy 
w pierwszej kolejności powinny rozpatry-
wać wnioski i uruchamiać pomoc, a bada-
nie prawidłowości wydatkowania środków 
powinno zostać rozłożone w czasie. Przyję-
to też poprawkę mającą na celu wyłączenie 
umowy agencyjnej z zakresu zastosowania 
regulacji dotyczącej ograniczenia wysoko-
ści odpraw, odszkodowań lub innych świad-
czeń pieniężnych wypłacanych w związku 
z rozwiązaniem albo wypowiedzeniem da-
nego stosunku prawnego (umowy o pracę, 
umowy-zlecenia, umowy o dzieło). Prze-
dłużono ponadto kadencje rad nadzorczych 
i zarządów spółdzielni.

Sejm odrzucił natomiast poprawki 
wykreślające z  ustawy przepisy, których 
uchwalenie, jak napisano w uzasadnieniu 
stanowiska Senatu, „nie powinno następo-
wać w trybie przewidzianym dla tej ustawy”, 
a także te, których „zakres regulacji nie po-
zostaje w normatywnym związku z materią 
ustawy”. Chodziło m.in. o zmiany w kodek-
sach: karnym, wykroczeń, postępowania 
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karnego i cywilnego oraz w prawie o ustro-
ju sądów powszechnych. Akceptacji nie uzy-
skała propozycja zwolnienia samorządów 
znajdujących się w trudnej sytuacji finan-
sowej spowodowanej COVID-19 z płacenia 
tzw. janosikowego od 1 kwietnia do 31 grud-
nia 2020 r., jeżeli straciły one co najmniej 
20% dochodów w stosunku do analogiczne-
go okresu w 2019 r. Odrzucono też popraw-
kę, zgodnie z którą do dochodów jednostek 
samorządu terytorialnego nie zaliczano by 
skutków finansowych udzielenia ulg podat-
kowych i ulg w spłacie zobowiązań podatko-
wych na podstawie przepisów szczególnych, 
wydanych w czasie obowiązywania stanów: 
zagrożenia epidemicznego, epidemii lub klę-
ski żywiołowej. Sejm nie poparł też popraw-
ki wydłużającej do 31 grudnia 2021 r. okres 
pozyskiwania przez powiaty zwiększonych 
dochodów z tytułu gospodarowania mieniem 
Skarbu Państwa. Odrzucono również po-
prawki przesuwające o rok termin wprowa-
dzenia pracowniczych planów kapitałowych 
w  jednostkach samorządu terytorialnego, 
zapewniające dłużnikowi ochronę przed wie-
rzycielami, wprowadzające nieoprocentowa-
ne pożyczki dla organizacji pozarządowych.

Ustawa wdraża kolejne rozwiązania, 
mające na celu poprawę sytuacji przedsię-
biorców dotkniętych skutkami rozprze-
strzeniania się koronawirusa. Przewiduje, 
że przedsiębiorcy, w tym z sektora podsta-
wowej produkcji rolnej, dotknięci skutkami 
pandemii będą mieli możliwość zaciągnię-
cia kredytów o  obniżonym oprocentowa-
niu. Dopłaty będą wypłacane przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego ze środków nowo 

utworzonego Funduszu Dopłat do Oprocen-
towania. Środki funduszu mają pochodzić 
m.in. z wpłat z budżetu państwa, odsetek 
od lokat okresowo wolnych środków w ban-
kach, z  wpływów z  inwestycji środków 
w  papiery wartościowe emitowane przez 
Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski 
czy z wpłat z Funduszu Przeciwdziałania  
COVID-19. Pomoc w formie dopłat do odse-
tek kredytów będzie można łączyć np. z po-
mocą de minimis czy gwarancjami. Umowy 
kredytu z dopłatą będą mogły być zawierane  
do 31 grudnia 2020 r.

Ustawa wprowadza także przepisy chro-
niące polskie przedsiębiorstwa przed wrogi-
mi przejęciami przez inwestorów spoza UE. 
Transakcje nabycia znacznej liczby udzia-
łów w krajowych firmach, np. związanych 
z produkcją energii elektrycznej, gazu, pa-
liw, leków, zajmujących się przetwórstwem 
żywności, będą kontrolowane przez UOKiK. 
Ochrona obejmie przedsiębiorstwa, których 
przychód na terenie Polski przekroczył  
10 mln euro.

Ustawa zawiera ponadto zmiany mają-
ce wesprzeć budżety jednostek samorządu 
terytorialnego (tzw. tarcza samorządowa). 
Przewiduje złagodzenie reguły finansowej. 
Pozwoli również wcześniej przekazać gmi-
nom raty w części oświatowej. Samorządy 
będą mogły przeznaczyć pieniądze z  tzw. 
funduszu korkowego na przeciwdziałanie 
COVID-19 i wywołanych nim sytuacji kry-
zysowych. Bogate samorządy nie będą mu-
siały wpłacać rat za „janosikowe” w czerwcu 
i w lipcu, ale w równych ratach od sierpnia 
do grudnia 2020 r. wraz z ratami należnymi 
za te miesiące.

„Tarcza 4.0” przyznaje przedsiębior-
com, którzy zostali dotknięci kryzysem, 
możliwość zwolnienia z  części opłaty za 
użytkowanie wieczyste. Przesuwa też ter-
min płatności tegorocznej raty za użytkowa-
nie wieczyste na 31 stycznia 2021 r. Prawo 
do zwolnienia firm z części opłat otrzymały 
również samorządy.

Ustawa zakłada także możliwość sko-
rzystania z wakacji kredytowych – maksy-
malnie do 3 miesięcy. Wydłuża do 28 czerwca 
2020 r. okres, w którym przysługuje zasiłek 
opiekuńczy. Rada Ministrów może, w celu 
przeciwdziałania COVID-19, określić dłuż-
szy okres pobierania zasiłku opiekuńczego 
niż wskazany dla poszczególnych grup osób 

Senatorowie Grzegorz Bierecki i Kazimierz Kleina, 
sprawozdawcy komisji: budżetu, rodziny i samorządu 
terytorialnego w sprawie  „tarczy antykryzysowej 4.0”.



232 (14) – kwiecień–czerwiec 2020 r.

uprawnionych i w zależności od funkcjono-
wania poszczególnych placówek.

Ustawa przewiduje też ułatwienia przy 
przetargach dotyczących zamówień pub-
licznych, m.in. obniża koszty udziału wy-
konawców w  przetargach, postępowania 
o  szacunkowej wartości powyżej progów 
unijnych zwalnia z obowiązku żądania wa-
dium, wprowadza obowiązek zapłaty wy-
nagrodzenia w  częściach lub udzielania 
zaliczek w wypadku dłuższych umów (po-
wyżej 12 miesięcy) o udzielenie zamówienia 
publicznego, znosi obowiązek nakładania 
kar umownych, jeżeli dana firma nie może 
wykonać zlecenia w związku z pandemią. 
Ustala też wysokość zabezpieczenia nale-
żytego wykonania umowy w wysokości nie-
przekraczającej 5% wartości kontraktu.

Nowe przepisy usprawniają wdroże-
nie Pracowniczych Planów Kapitałowych 
i rozszerzają zakres przeznaczenia środków 
z  Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, 
m.in. podmioty, które poniosły wydatki 
w związku z realizacją zadań związanych 
ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem 
rozprzestrzenianiu się, profilaktyką i zwal-
czaniem skutków choroby COVID-19, będą 
mogły otrzymać zwrot wydatków z  tego 
funduszu.

Ustawa rozszerza ponadto możliwo-
ści zdalnego przeprowadzania niektórych 
czynności postępowania karnego, m.in. 
przesłuchania świadków, udziału podejrza-
nego w posiedzeniu w sprawie zastosowa-
nia tymczasowego aresztowania, zdalnego 
uczestnictwa w rozprawie. Ustawa wpro-
wadza również uproszczone postępowanie 
restrukturyzacyjne, umożliwiające dłuż-
nikowi podjęcie negocjacji z wierzycielami 

bez konieczności formalnego otwierania 
postępowania przez sąd, ale z jednoczesną 
ochroną przed egzekucją prowadzoną przez 
wierzycieli, działających indywidualnie.

Zgodnie z ustawą starostowie będą mogli 
udzielić jednorazowej pożyczki (do 5 tys. zł)  
na pokrycie bieżących kosztów prowadze-
nia działalności gospodarczej lub statutowej 
organizacji pozarządowej, m.in. związkom 
wyznaniowym, stowarzyszeniom jednostek 
samorządu terytorialnego czy spółdzielniom 
socjalnym.

Ustawa wprowadza również rozwią-
zania dotyczące rynku pracy, m.in. umoż-
liwiające obniżenie wymiaru czasu pracy, 
ograniczające wysokość wypłacanych od-
praw i  odszkodowań. Doprecyzowuje też 
zasady wykonywania pracy zdalnej.

Większość przepisów ustawy obowią-
zuje od 24 czerwca 2020 r. (DzU z 2020 r., 
poz. 1086). 

 

Senackie projekty ustaw

10. posiedzenie Senatu  
(5–6 i 12–14 maja 2020 r.) 

Szczególne rozwiązania dla samorządu 
w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 

Izba zdecydowała o wniesieniu do Sejmu 
projektu ustawy o szczególnych rozwią-
zaniach dla samorządu terytorialnego 
związanych z zapobieganiem, przeciwdzia-
łaniem i zwalczaniem zakażenia wirusem 
SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzenianiem 
się choroby wywołanej tym wirusem  

12. posiedzenie Senatu, debata na temat ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych 
na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19.
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oraz o  instrumentach wsparcia nie-
zbędnych dla przeciwdziałania skutkom 
epidemii, przygotowany przez Komisję 
Budżetu i Finansów Publicznych. Zgod-
nie z nim od 1 kwietnia 2020 r. i w 2021 r. 
jednostki samorządu terytorialnego nie 
musiałyby dokonywać wpłat do budżetu 
państwa na  uzupełnienie mechanizmu 
wyrównawczego. Możliwe byłoby też za-
wieszenie w całości lub części realizacji 
budżetu obywatelskiego w  2020  r. i  re-
zygnacja z jego przygotowania na 2021 r. 
W  latach 2020–21 gminy mogłyby wy-
korzystać środki z  opłat za  zezwolenia 
na sprzedaż alkoholu na działania zwią-
zane z  zapobieganiem i  zwalczaniem 
COVID-19. Samorządy uzyskałyby też 
wsparcie finansowe poprzez uzupełnienie 
subwencji ogólnej o część rekompensującą, 
obejmującą ich dochody własne utracone 
w wyniku stosowania przepisów ustawy 
o  szczególnych rozwiązaniach związa-
nych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, a także innych 
ograniczeń, w szczególności dotyczących 
organizacji lokalnego transportu publicz-
nego i odbioru odpadów od osób objętych 
izolacją lub  kwarantanną. Samorządy 
nie musiałyby zaliczać do dochodów ulg 

podatkowych i dotyczących spłaty zobo-
wiązań podatkowych, udzielonych po-
datnikom dotkniętym negatywnymi 
skutkami ekonomicznymi epidemii.

Gdy urzędy: gminy, starostwa powia-
towego, marszałkowskie czy podmioty 
prowadzone lub tworzone przez jednostki 
samorządu terytorialnego będą niezdolne 
do wykonywania zadań publicznych, można 
powierzyć ich wypełnianie innym urzędom 
lub podmiotom.

Wsparcie sytemu opieki zdrowotnej 
w okresie pandemii

Izba postanowiła wnieść do Sejmu pro-
jekt ustawy o  uzupełnieniu instrumen-
tów wsparcia sytemu opieki zdrowotnej 
w związku z rozprzestrzenianiem się wi-
rusa SARS-CoV-2, przygotowany przez 
Komisję Budżetu i  Finansów Publicz-
nych. Określa on formy wsparcia sytemu 
opieki zdrowotnej i zasady jego przyzna-
wania. Pracownikom służby zdrowia, 
mającym bezpośredni kontakt z pacjen-
tem z podejrzeniem zakażenia wirusem  
SARS-CoV-2 lub zarażonym tym wirusem, 
przysługiwałyby: dodatek do  wynagro-
dzenia w wysokości 100% wynagrodzenia 

10. posiedzenie Senatu, drugie czytanie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla samorządu terytorialnego 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrze-
nianiem się choroby wywołanej tym wirusem oraz o instrumentach wsparcia niezbędnych dla przeciwdziałania 
skutkom epidemii.
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przez 90 dni od dnia wejścia w życie usta-
wy, 50-procentowy dodatek specjalny za 
pracę w godzinach nadliczbowych, a także 
7-dniowy urlop płatny po odwołaniu stanu 
epidemii lub stanu zagrożenia epidemicz-
nego. Fizjoterapeuci mogliby wykonywać 
niektóre czynności za pośrednictwem sy-
stemów teleinformatycznych lub systemów 
łączności; w  ramach tzw. telemedycyny 
możliwa byłaby m.in. diagnostyka funk-
cjonalna pacjenta.

Projekt wprowadza też obowiązkowe  
– w okresie od dnia ogłoszenia stanu zagro-
żenia epidemicznego lub epidemii do 60 dni 
po jego odwołaniu – cotygodniowe badania 
na obecność wirusa SARS-CoV-2 dla pra-
cowników podmiotów leczniczych, domów 
pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-
-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, 
placówek opiekuńczo-terapeutycznych. Kie-
rujący podmiotami leczniczymi, domami 
pomocy społecznej, zakładami opiekuńczo-
-leczniczymi i  pielęgnacyjno-opiekuńczymi 
musieliby zapewnić pracownikom środki 
ochrony indywidualnej. Agencja Rezerw Ma-
teriałowych mogłaby udostępniać rezerwy 
strategiczne osobom zatrudnionym w szpi-
talach, stacjach sanitarno-epidemiologicz-
nych, aptekach i punktach aptecznych.

Projekt zakłada ponadto utworzenie 
Funduszu Przeciwdziałania Skutkom Roz-
przestrzeniania się Wirusa SARS-CoV-2, 
przeznaczonego na zakup testów na obec-
ność wirusa SARS-CoV-2 czy środków ochro-
ny indywidualnej pracowników ochrony 
zdrowia. Zasiliłyby go m.in. środki z progra-
mu UE Coronavirus Response Investment 
Initiative (20 mln zł). 

Pomoc dla organizacji pożytku publicznego 
w związku z COVID-19

Izba zdecydowała o  wniesieniu do Sej-
mu projektu ustawy o  zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19, innych chorób za-
kaźnych oraz  wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, 
przygotowanego z inicjatywy Komisji Budże-
tu i Finansów Publicznych. Umożliwiłby on 
m.in. udzielanie przez starostę organizacjom 
pożytku publicznego pożyczki na pokrycie 
bieżących kosztów prowadzenia statutowej 
działalności, pożyczka do 10 tys. zł mogła-
by zostać umorzona; zwolnienie organizacji 
pożytku publicznego od 1 marca do 1 maja 
2020 r. z obowiązku opłacenia niezapłaco-
nych należności z tytułu składek na ubez-
pieczenia społeczne, zdrowotne, fundusze: 
Pracy, Solidarnościowy, Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych lub Emerytur 
Pomostowych. Projekt zmienia ponadto 
zasady akceptowania wydatków i rozlicza-
nia dotacji organizacji pożytku publicznego  
dotkniętych skutkami epidemii.

12. posiedzenie Senatu 
(17–18 czerwca 2020 r.)

Prawo do zaskarżenia decyzji w sprawie 
scalania gruntów

Izba postanowiła wnieść do Sejmu projekt 
ustawy o zmianie ustawy o zagospodaro-
waniu wspólnot gruntowych oraz ustawy 

10. posiedzenie Senatu.
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o scalaniu i wymianie gruntów, przygoto-
wany z inicjatywy Komisji Ustawodawczej. 
Projekt nowelizacji, który wykonuje wyrok 
Trybunału Konstytucyjnego z  18  kwiet-
nia 2019 r. (sygn. akt SK 21/17), umożliwia 
stwierdzanie, że decyzja o zatwierdzeniu 
projektu scalania gruntów została wy-
dana z naruszeniem prawa. Dzięki temu 
osoba poszkodowana będzie mogła żądać 
odszkodowania. 

Obecnie do  postępowań dotyczących 
wzruszenia decyzji ostatecznych nie stosuje 
się odpowiednich przepisów kodeksu postę-
powania administracyjnego, jeżeli od dnia, 
w którym decyzja o zatwierdzeniu projektu 
scalenia lub wymiany gruntów stała się osta-
teczna, upłynęło 5 lat.

 

Zawieszenie w czynnościach służbowych 
oskarżonych: wójta, burmistrza,  
prezydenta miasta w gestii sądu

Izba zdecydowała o  wniesieniu do Sej-
mu projektu ustawy o  zmianie ustawy 
– Kodeks postępowania karnego, przygo-
towanego z inicjatywy Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej. 
Projekt ustawy zakłada, że o zawieszeniu 
w czynnościach służbowych oskarżonych: 
wójta, burmistrza, prezydenta miasta, 
ich zastępców i  pierwszych zastępców 

będzie decydował sąd, a  nie jak obecnie  
– prokurator. Sąd będzie miał 24 godziny 
na rozpatrzenie wniosku prokuratora o za-
stosowanie środka zapobiegawczego i nie 
więcej niż 7 dni na rozpatrzenie zażalenia 
na  postanowienie dotyczące zawieszenia 
w czynnościach służbowych, tak jak w wy-
padku zażalenia na tymczasowe aresztowa-
nie. Doprecyzowano ponadto właściwość 
sądu rozpoznającego sprawę o zawieszeniu 
w czynnościach służbowych. Ma być to sąd 
rejonowy, w którego okręgu prowadzone 
jest postępowanie, a w wypadkach niecier-
piących zwłoki – także inny sąd rejonowy.

Podjęte uchwały

9. posiedzenie Senatu  
(15–16 kwietnia 2020 r.)

Uchwała upamiętniająca ofiary Zbrodni  
Katyńskiej w 80. rocznicę jej popełnienia 

W  uchwale, podjętej z  inicjatywy grupy 
senatorów, Izba składa hołd wszystkim 
zamordowanym przez sowiecki reżim pol-
skim jeńcom wojennym, przebywającym 
w  obozach w  Starobielsku, Ostaszkowie 
i Kozielsku. Wyraża też wdzięczność rodzi-
nom pomordowanych za wieloletnie i kon-
sekwentne dążenie do poznania prawdy 
i podtrzymywanie pamięci o tej bestialskiej 

Senator Adam Szejnfeld, sprawozdawca komisji: praw 
człowieka, samorządu terytorialnego i ustawodawczej 
w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zago-
spodarowaniu wspólnot gruntowych oraz ustawy 
o scalaniu i wymianie gruntów.

Senator Wadim Tyszkiewicz, sprawozdawca komisji: 
praw człowieka, samorządu terytorialnego i ustawo-
dawczej w sprawie projektu nowelizacji kodeksu po-
stępowania karnego. 
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zbrodni bez względu na szykany i zakazy 
mówienia o tych wydarzeniach, a także tym, 
którzy w Polsce i poza jej granicami mieli od-
wagę odkrywać i mówić prawdę o Katyniu. 

Uchwała wzywająca Rząd Rzeczypospolitej  
Polskiej do natychmiastowego ogłoszenia 
ostatecznej decyzji w sprawie egzaminów 
ósmoklasisty i egzaminów maturalnych 
w roku szkolnym 2019/2020 

W  uchwale, której projekt przedstawi-
ła grupa senatorów, Izba domaga się nie-
zwłocznego podjęcia i natychmiastowego 
ogłoszenia decyzji o odstąpieniu od egzami-
nów lub o przeprowadzeniu egzaminów ós-
moklasisty i egzaminów maturalnych wraz 
z podaniem ich terminów, sposobu przepro-
wadzania, a także zasad rekrutacji do szkół 
ponadpodstawowych i wyższych. Jak pod-
kreślono, „stres młodych ludzi jest powo-
dowany nie tylko samym egzaminem, ale 
także brakiem informacji, kiedy, jak i czy 
egzamin się odbędzie”. Potęguje go dodat-
kowo sytuacja rodziców, martwiących się 
o utratę pracy czy przetrwanie prowadzo-
nych przez nich firm. 

10. posiedzenie Senatu  
(5–6 i 12–14 maja 2020 r.) 

Uchwała  wzywająca Rząd Rzeczypospolitej  
Polskiej do natychmiastowego  
wprowadzenia stanu klęski żywiołowej 
na całym terytorium Państwa Polskiego
W uchwale, podjętej z inicjatywy grupy se-
natorów, podkreślono, że w związku ze sta-
nem epidemii wprowadzono w Polsce wiele 
ograniczeń. Zaznaczono, że w sytuacji, z jaką 

w związku z epidemią mamy do czynienia 
w Polsce, formą właściwą jest stan klęski 
żywiołowej. Zwrócono uwagę, że unikanie 
wprowadzenia stanu nadzwyczajnego może 
mieć także bardzo niekorzystny wpływ na 
finanse państwa. Jak napisano w uchwale, 
„zastosowane przez rząd zakazy prowadze-
nia działalności gospodarczej w wielu sek-
torach gospodarki nie mają prawidłowej 
podstawy ustawowej, grozi nam to, że po 
zakończeniu stanu epidemii mogą pojawić 
się ogromne roszczenia pod adresem Skar-
bu Państwa”. W uchwale podkreślono też, 
że wprowadzenie stanu klęski żywiołowej 
pozwoli na legalne, zgodne z konstytucją, 
przesunięcie terminu wyborów prezyden-
ckich, niezbędne zarówno ze względu na 
ciągle istniejące zagrożenie dla zdrowia 
i życia Polaków, jak i ze względu na nie-
możliwość przeprowadzenia w najbliższym 
czasie dobrze zorganizowanych, rzetelnych 
i uczciwych wyborów. „Przesunięcie wybo-
rów umożliwi to, co jest dziś najważniejsze: 
koncentrację wszystkich sił politycznych, 
administracji państwowej i samorządowej 
– ponad podziałami – na walce z epidemią 
COVID-19” – napisano w uchwale. 

Uchwała w 75. rocznicę zakończenia  
II wojny światowej w Europie

W uchwale, z projektem której wystąpiła 
grupa senatorów, Izba złożyła „hołd bo-
haterskim żołnierzom wszystkich armii 
alianckich, którzy oddali życie w  zwy-
cięskiej walce z  niemieckim nazizmem, 
a  także Polakom – żołnierzom, uczest-
nikom ruchu oporu, członkom Polskiego 
Państwa Podziemnego, ludności cywilnej Senator Magdalena Kochan, sprawozdawczyni komisji 

ustawodawczej w sprawie projektu uchwały wzywają-
cej do natychmiastowego ogłoszenia ostatecznej decy-
zji o egzaminach ósmoklasisty i maturalnych. 

Senator Kazimierz Michał Ujazdowski, sprawozdawca 
komisji ustawodawczej w sprawie projektu uchwa-
ły w 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej.  
(na ekranie).
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– ofiarom II wojny światowej”. Jak napi-
sano w uchwale, pod koniec II wojny świa-
towej przeciw Niemcom łącznie walczyło 
ponad pół miliona polskich żołnierzy, tyle 
samo członków różnych organizacji pod-
ziemnych działających w  okupowanej 
Polsce. Polska była jedynym krajem oku-
powanym, w którym nie utworzono kola-
boracyjnych struktur władz państwowych, 
politycznych ani wojskowych. Polaków 
jest najwięcej pośród „Sprawiedliwych 
wśród Narodów Świata”. „Polska ponio-
sła niezrekompensowane proporcjonalnie 
największe straty w  ludziach i  majątku 
narodowym, o  czym mamy obowiązek 
przypominać całej wspólnocie międzyna-
rodowej” – napisano w uchwale.

11. posiedzenie Senatu  
(1–3 czerwca 2020 r.)

Uchwała w sprawie roli mediów  
publicznych w wyborach Prezydenta  
Rzeczypospolitej Polskiej

W  uchwale, podjętej z  inicjatywy grupy 
senatorów, Izba wzywa Krajową Radę Ra-
diofonii i Telewizji, Radę Mediów Naro-
dowych, kierownictwo Telewizji Polskiej 
i Polskiego Radia do zapewnienia pełne-
go obiektywizmu, równości i rzetelności 
w  prezentowaniu kandydatów w  wybo-
rach prezydenta. „Senat wzywa instytu-
cje państwa do poszanowania wszystkich 
wyborców bez względu na ich poglądy 
i do respektowania praw obywatelskich, 
a zwłaszcza dbałości o prawdziwość prze-
kazów mediów publicznych. Kampanię 
wyborczą w  mediach publicznych musi 

cechować obiektywizm i  szacunek dla 
zapisów konstytucyjnych i ustawowych”  
– napisano w uchwale.

Uchwała wzywająca do przestrzegania 
zasady równości wobec prawa 

W uchwale, której projekt przygotowała 
grupa senatorów, Izba „apeluje do Rady 
Ministrów i  innych instytucji państwo-
wych, by w stanie epidemii nie stosować 
prawa stronniczo, uprzywilejowując rzą-
dzących i ich zwolenników wobec reszty 
obywateli. Państwo, w którym rządzący 
mają więcej praw od obywateli, przestaje 
być państwem w pełni demokratycznym”. 
Senat „patrzy z niepokojem na nierówne 
traktowanie w  egzekwowaniu ograni-
czeń prawa do zgromadzeń publicznych”. 
Wyraża też uznanie rzecznikowi praw 
obywatelskich za wielokrotne wystąpie-
nia do  organów administracji rządowej 
z  wnioskami o  wyjaśnienia wypadków 
arbitralnego stosowania prawa podczas 
stanu epidemii. 

12. posiedzenie  
(17–18 czerwca 2020 r.)

Uchwała o znaczeniu edukacji europejskiej

W uchwale, z inicjatywą której wystąpił 
wicemarszałek Michał Kamiński, Senat 
apeluje o wzmożenie istniejących działań 

Senator Barbara Zdrojewska, sprawozdawczyni komi-
sji: kultury i ustawodawczej na temat projektu uchwały 
w sprawie roli mediów publicznych w wyborach pre-
zydenta RP.

Wicemarszałek Michał Kamiński, inicjator podjęcia 
uchwały o znaczeniu edukacji europejskiej.



292 (14) – kwiecień–czerwiec 2020 r.

i podejmowanie nowych inicjatyw na rzecz 
edukacji o Unii Europejskiej, w tym rów-
nież o ojcach założycielach projektu euro-
pejskiego: Konradzie Adenauerze, Alcide 
de Gasperi i Robercie Schumanie. Jak na-
pisano, chodzi o intensyfikację populary-
zowania wiedzy o integracji europejskiej 
i objęcie nią wszystkich grup wiekowych 
i  zawodowych oraz wszystkie regiony 
kraju. „Edukacja dla Europy to nauczanie 
o funkcjonowaniu w zjednoczonej Europie 
i korzystaniu z jej dobrodziejstw, a także 
o wspólnych, inspirowanych przez chrześ-
cijaństwo, wartościach cywilizacji europej-
skiej, ich wzmacnianiu i kultywowaniu” 
– napisano w uchwale. 

Informacje

11. posiedzenie Senatu 
(1–3 czerwca 2020 r.)

Informacja w sprawie wykonywania 
przez Polskę obowiązków wynikających 
z konwencji Rady Europy o zapobieganiu 
i zwalczaniu przemocy wobec kobiet  
i przemocy domowej

Przedstawiając informację, wiceminister 
rodziny, pracy i polityki społecznej Iwona 
Michałek przypomniała, że konwencja zo-
stała podpisana przez Polskę w 2012 r., a ra-
tyfikowana w 2015 r. Zaznaczyła, że choć 
zadania związane z koordynacją wykony-
wania konwencji w 2019 r. powierzone zo-
stały ministrowi rodziny, pracy i polityki 
społecznej, kluczowe działania w zakresie 
zapobiegania i zwalczania przemocy po-
dejmują przede wszystkim ministerstwa: 
Sprawiedliwości, Spraw Wewnętrznych 
i  Administracji, Zdrowia, Edukacji Na-
rodowej wraz z jednostkami i instytucja-
mi podległymi, w tym Komendą Główną 
Policji, Urzędem ds. Cudzoziemców, Cen-
tralnym Zarządem Służby Więziennej, 
Państwową Agencją Rozwiązywania Prob-
lemów Alkoholowych. Zadania w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w  rodzinie 
wypełniają organy administracji rządo-
wej i jednostki samorządu terytorialnego 
wraz z ministerstwami: Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej oraz Sprawiedliwości 
na czele.

Wiceminister Iwona Michałek poinfor-
mowała, że pierwsze sprawozdanie z wy-
konywania konwencji przez Polskę zostało 
złożone w Radzie Europy 26 marca 2020 r. 
Podkreśliła, że Polska podejmuje działania 
i  inicjatywy dostosowujące nasz system 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie do 
postanowień konwencji. W ramach Krajo-
wego Programu Przeciwdziałania Przemo-
cy w Rodzinie na lata 2014–20 ze środków 
budżetu państwa tworzone i utrzymywa-
ne są specjalistyczne ośrodki wsparcia 
dla ofiar przemocy w  rodzinie (obecnie 
36). Od  2017  r. stosowana jest nowa for-
ma oddziaływań na sprawców przemocy 
w rodzinie, tj. programy psychologiczno-
-terapeutyczne, stanowiące uzupełnienie 
wcześniej prowadzonych programów ko-
rekcyjno-edukacyjnych. W 2017 r. urucho-
miono ogólnopolski całodobowy telefon dla 
ofiar przemocy w rodzinie. W wybranych 
godzinach prowadzone są również konsul-
tacje w  językach angielskim i  rosyjskim, 
w wybrane dni działa też telefoniczna po-
radnia prawna. Ogólnopolskie Pogotowie 
dla Ofiar Przemocy w  Rodzinie „Niebie-
ska Linia” prowadzi infolinię o numerze 
800 120 002 na zlecenie Państwowej Agencji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
która podlega Ministerstwu Zdrowia. Info-
linia finansowana jest z budżetu państwa 
kwotą 340 tys. zł rocznie. 

Wiceminister Iwona Michałek podkre-
śliła, że Polska po wprowadzeniu w maju 
2020 r. rozwiązań umożliwiających szyb-
ką izolację osoby dotkniętej przemocą 
od sprawcy dołączyła do krajów, w których 
ofiary przemocy w rodzinie mogą liczyć na 
szybką i skuteczną pomoc. 

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Iwona 
Michałek.
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Informacja ministra spraw wewnętrznych 
i administracji na temat zatrzymań  
dokonywanych przez Policję podczas  
demonstracji w okresie pandemii,  
ze szczególnym uwzględnieniem  
zatrzymań 16 maja 2020 r., w tym  
zatrzymania senatora Jacka Burego

Senator Jacek Bury (KO) podczas prote-
stu przedsiębiorców na placu Zamko-
wym w Warszawie 16 maja 2020 r. został 
zatrzymany przez policję i  wepchnięty 
do radiowozu. Podczas debaty w Senacie 
dotyczącej tej sytuacji, powiedział m.in.: 
„Nie godzę się na to, żeby policja w  ten 
sposób traktowała jakiegokolwiek Polaka. 
Żyjemy w wolnym kraju i nie chcę, żeby 
nas w ten sposób zniewalano i żeby siłą 
pokazywano, kto tu rządzi”. Wyraził na-
dzieję, że policja szybko wyjaśni sprawę. 
Poinformował, że złożył do prokuratury 
zawiadomienie o  przekroczeniu upraw-
nień przez policję i naruszeniu jego dóbr. 
„Mam nadzieję, że prokuratura (...) będzie   
tej sprawie w miarę obiektywna i zadba 
o przestrzeganie prawa Rzeczypospolitej 
Polskiej. Mam nadzieję, że ciągle żyjemy 
w państwie prawa” – powiedział senator 
Jacek Bury. 

Przedstawiając informację, wicemini-
ster spraw wewnętrznych i  administracji 
Maciej Wąsik zaznaczył, że 16 maja 2020 r. 
obowiązywało rozporządzenie Rady Mini-
strów w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii, które zaka-
zywało organizowania wszelkich zgroma-
dzeń. Nie było zatem wówczas możliwości 
legalnego odbycia zgromadzenia. Zakaz 
zgromadzeń publicznych obowiązywał nie 
tylko w Polsce, ale także we wszystkich kra-
jach Unii Europejskiej. 

Wiceminister podkreślił, że działa-
nia służb odpowiedzialnych za  porządek 
i bezpieczeństwo były stanowcze zarówno 
wobec osób, które próbowały zorganizo-
wać zgromadzenie publiczne, jak i wobec 
próbujących się gromadzić. Odnosząc się 
do  zgromadzenia na  placu Zamkowym 
w  Warszawie 16  maja 2020  r., poinfor-
mował, że policjanci za  pośrednictwem 
urządzeń nagłaśniających wzywali osoby 
tam zgromadzone do opuszczenia miejsca 
zgromadzenia. Nadano także komunikat 
ostrzegający o możliwości użycia prawnie 
przewidzianych środków przymusu bezpo-
średniego oraz konieczności wykonywania 
poleceń policjantów. Wezwano także oso-
by posiadające immunitet, kobiety w cią-
ży i dziennikarzy do opuszczenia miejsca 
działań policji. Część protestujących nie 
reagowała na wezwania policjantów. Usi-
łowano przerwać kordon policyjny i zaczę-
to atakować policjantów. W związku z tym 
policja użyła środków przymusu bezpo-
średniego. Niektóre osoby usiłowały prze-
szkadzać policjantom w  ich działaniach. 
Wśród nich byli także parlamentarzy-
ści, w tym senator Jacek Bury. Próbował 
uniemożliwić policjantom umieszczenie 
zatrzymanych osób w policyjnych samo-
chodach. Jeden z  policjantów, nie zdając 
sobie sprawy z  tego, że ma do czynienia 

Senator Jacek Bury.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Ma-
ciej Wąsik.
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z osobą posiadającą immunitet, wepchnął 
senatora Jacka Burego do  samochodu. 
Po otrzymaniu informacji, że zatrzymany 
ma immunitet, funkcjonariusze odstąpili 
od dalszych czynności wobec senatora. Po-
informowali go, że nie został zatrzymany 
i może opuścić pojazd, a funkcjonariusze 
zapewnią mu bezpieczeństwo. Senator nie 
skorzystał z tej propozycji i odmówił opusz-
czenia pojazdu służbowego do czasu odby-
cia rozmowy z  dowódcą akcji policyjnej. 

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

Z prac komisji

Komisja Budżetu  
i Finansów Państwa

Komisja 12 maja 2020 r. wniosła 3 projek-
ty ustaw: o szczególnych rozwiązaniach 
dla  samorządu terytorialnego związa-
nych z  zapobieganiem, przeciwdziała-
niem i zwalczaniem zakażenia wirusem 
SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzenianiem 
się choroby wywołanej tym wirusem oraz 
o  instrumentach wsparcia niezbędnych 
dla przeciwdziałania skutkom epidemii; 
o  uzupełnieniu instrumentów wspar-
cia sytemu opieki zdrowotnej w związku 
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-
-CoV-2; o zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
oraz niektórych innych ustaw. Izba rozpa-
trzyła je w trybie szczególnym, czyli z po-
minięciem pierwszego czytania, przyjęła 
na 10. posiedzeniu, 13 maja 2020 r., i skie-
rowała do Sejmu. 

26 maja 2020 r. senatorowie zapozna-
li się z  oceną funkcjonowania rozwiązań 
przewidzianych w ustawie o zmianie usta-
wy – Prawo bankowe oraz niektórych in-
nych ustaw z 2015 r. (tzw. rachunki uśpione), 

a także z 3 informacjami o: wykonaniu bu-
dżetu państwa po stronie dochodów, wydat-
ków i deficytu na koniec kwietnia 2020 r., 
źródłach finansowania programów walki 
z wirusem SARS-CoV-2 oraz zakresie sto-
sowania stabilizacyjnej reguły wydatkowej 
w 2020 r.

Minister finansów Tadeusz Kościń-
ski poinformował, że ustawa o  tzw.  ra-
chunkach uśpionych została pozytywnie 
oceniona za umożliwienie wprowadzenia 
od 1 lipca 2016 r. przez banki i SKOK usługi, 
która usprawniła pozyskiwanie informacji 
o dziedziczonych lub zapomnianych środ-
kach. Uwagi do ustawy dotyczyły przede 

Wiceminister Maciej Wąsik zaznaczył, że 
senator mógł w każdej chwili opuścić po-
jazd, miał zapewniony dostęp do wody, nie 
uskarżał się na żadne dolegliwości. O 18.30 
wyszedł z samochodu. 

Wiceminister Maciej Wąsik podkreślił, 
że kierownictwo Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji dokonało oceny 
działań policji tego dnia i uznało, że były one 
zgodne z prawem, profesjonalne i adekwatne 
do sytuacji.

Posiedzenie komisji budżetu, 26 maja 2020 r. Od lewej 
senatorowie Paweł Arndt i Kazimierz Kleina.

https://www.senat.gov.pl/prace/posiedzenia/
https://www.senat.gov.pl/prace/posiedzenia/


32 Kronika Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

wszystkim obowiązków informacyjnych 
banków i  SKOK wobec gmin, zasad po-
stępowania w  odniesieniu do  rachunków 
bankowych rozwiązanych lub wygasłych 
w związku ze śmiercią ich posiadacza lub 
brakiem aktywności na rachunku, centralnej 
informacji o rachunkach, dostępu banków 
i SKOK do rejestru PESEL. 

Z  informacji na  temat wykonania 
budżetu państwa na  30  kwietnia 2020  r. 
wynika, że dochody budżetu wyniosły 
129,6 mld zł (niższe o 0,3% niż w analogicz-
nym okresie 2019 r.), wydatki – 148,5 mld zł, 
deficyt zaś 18,9 mld zł. Głównym źródłem 
dochodów w tym czasie były wpływy z po-
datków w kwocie 111,2 mld zł w porównaniu 
z 2019 r. niższe o 7,3%, czyli o 8,78 mld zł. 
Największe spadki zanotowano w  do-
chodach z  podatku CIT – ok.  30% i  PIT  
– ok. 11%. Wpływy z VAT i akcyzy były niższe 
o 1,5–2%. Niekorzystne tendencje zanoto-
wano też w sprzedaży detalicznej. W marcu 
2020 r. sprzedaż w ujęciu nominalnym wy-
niosła 7,1%, a w I kwartale 2020 r. wartość 
sprzedaży detalicznej wzrosła tylko o 2,9%. 
W okresie styczeń–kwiecień 2020 r. wyko-
nanie dochodów niepodatkowych wyniosło 
ok. 18,3 mld zł i było wyższe o 8,3 mld zł, czy-
li o 83,4% od tych w analogicznym okresie 
2019 r. Wyższe wpływy wiążą się z docho-
dami z  tytułu obsługi długu Skarbu Pań-
stwa i wpłatami z tytułu aukcji uprawnień 
do emisji gazów cieplarnianych. Zadłużenie 
Skarbu Państwa 31 marca 2020 r. wyniosło 
1036,4 mln zł, wzrosło o 63,1 mld zł, czyli 
o 6,5%. Minister finansów przypomniał, że 
w marcu i styczniu 2020 r. wszystkie duże 
agencje ratingowe, które ponownie badały 
sytuację w Polsce, utrzymały nasz rating. 
Zapewnił, że obecnie nie ma potrzeby no-
welizacji ustawy budżetowej, gdyż na koniec 
kwietnia w budżecie jest 90 mld zł.

W  ocenie przewodniczącego komisji 
budżetu senatora Kazimierza Kleiny duża 
część wydatków w ramach programu walki 
z koronawirusem jest realizowana poza bu-
dżetem. Na dość dużą skalę upowszechniła 
się zasada finansowania niektórych zadań 
poprzez emisję obligacji, np. na rzecz szkol-
nictwa wyższego. Minister finansów poin-
formował, że programy walki z  wirusem 
SARS-CoV-2 są finansowane m.in. z budże-
tu państwa, w tym z rezerwy ogólnej budże-
tu państwa i rezerw celowych, ze środków 

unijnych, a także ze środków pochodzących 
z funduszy utworzonych w Banku Gospodar-
stwa Krajowego i środków jednostek sektora 
finansów publicznych.

O rządowym projekcie nowelizacji usta-
wy o finansach publicznych, określającej wa-
runki zawieszenia i powrotu do stosowania 
stabilizującej reguły wydatkowej (SRW), mó-
wił wiceminister finansów Piotr Patkowski. 
Wyjaśnił, że zawieszenie stosowania SRW 
ma być czasowe, na 2–4 lata. Nadal będzie 
obowiązywał konstytucyjny limit zadłużenia 
w wysokości 60% PKB, 55-procentowy limit 
stosunku długu do PKB, a także unijne wy-
mogi dotyczące wysokości deficytu budżeto-
wego i długu publicznego.

Komisja Kultury  
i Środków Przekazu

Wiceminister kultury Jarosław Sellin 
przedstawił senatorom 5 maja 2020 r. in-
formację o  sytuacji instytucji kultury 
oraz środowisk twórczych i artystycznych 
w czasie pandemii COVID-19 oraz działa-
niach podejmowanych przez resort kul-
tury w  tym zakresie. Poinformował, że 
na  wsparcie artystów i  instytucji kultu-
ry resort może przeznaczyć ok. 4 mld zł. 
Szczegółowe informacje o pomocy, z której 
można skorzystać, są dostępne na portalu 
gov.pl, w zakładce „Tarcza antykryzysowa”, 
w części dotyczącej kultury. Instytucjom, 
artystom i  twórcom, którzy ze  względu 
na epidemię nie mogą pracować w dotych-
czasowej formie, umożliwiono skorzystanie 
z dofinansowania na prowadzenie działal-
ności kulturalnej w internecie w ramach 
programu stypendialnego ministra kultury 
i programu dotacyjnego Narodowego Cen-
trum Kultury „Kultura w sieci”. Środki tego 
programu zwiększono z  15  do  80  mln  zł 
(20 mln zł na stypendia, 60 mln zł na pro-
jekty dotacyjne). Ministerstwo kultury 
zwiększyło też wymiar pomocy socjalnej. 
Wysokość środków na stałe programy mi-
nisterstwa podniesiono do 400 mln zł. Pula 
stypendiów ministra kultury zwiększyła 
się 5-krotnie. O 0,5 mld zł wzrosły gwaran-
cje kredytowe Banku Gospodarstwa Krajo-
wego dla sektora kreatywnego (gry wideo, 
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animacja, popularyzacja sztuki). Polska 
wystąpiła ponadto z apelem o obniżenie do 
0% VAT na książki drukowane w UE. Pol-
ski Instytut Sztuki Filmowej uruchomił 
program wsparcia zawodów filmowych. 
O stypendia w wysokości 2400 zł brutto raz 
na kwartał mogą się starać twórcy filmo-
wi, którzy z powodu pandemii znaleźli się 
w trudnej sytuacji materialnej. Stypendium 
można otrzymać maksymalnie 3-krotnie. 
Narodowe Centrum Kultury na realizację 
programu Kultura – Interwencje 2020 prze-
znaczy 10 mln zł. Instytut Muzyki i Tańca 
uruchomił bezpłatny pakiet wspieraMY dla 
artystów muzyków i tancerzy, obejmujący 
poradnictwo on-line: psychologiczne, praw-
ne i bazę wiedzy o możliwościach uzyska-
nia wsparcia finansowego. 

Wiceminister Jarosław Sellin zapo-
wiedział przyspieszenie prac nad ustawą 
o uprawnieniach artysty zawodowego, któ-
ra powinna m.in. rozwiązać problem braku 
stabilności materialnej artystów. Poinformo-
wał, że ministerstwo pracuje również nad 
założeniami programu rekompensacyjnego, 
którego celem będzie ożywienie działalności 
kulturalnej i kompensowanie ewentualnych 
strat, jakie sektor kultury poniósł z powodu 
wprowadzonych ograniczeń. Wstępny bu-
dżet tego programu to 50 mln zł.

W związku ze zdjęciem z 1. miejsca „Li-
sty Przebojów” Programu III Polskiego Radia 
15 maja 2020 r. piosenki Kazika „Twój ból 
jest lepszy niż mój” komisja kultury zebrała 

się 21 maja 2020 r., aby omówić sytuację w tej 
redakcji. Po wysłuchaniu dziennikarzy stacji: 
Agnieszki Szydłowskiej, Bartosza Gila, Mi-
chała Nogasia i Ernesta Zozunia oraz pre-
zes Polskiego Radia Agnieszki Kamińskiej 
i dyrektora Programu III Polskiego Radia 
Tomasza Kowalczewskiego, na  wniosek 
wicemarszałka Bogdana Borusewicza, zde-
cydowano o zwróceniu się do przewodniczą-
cego Rady Mediów Narodowych Krzysztofa 
Czabańskiego o odwołanie Agnieszki Kamiń-
skiej i Tomasza Kowalczewskiego z pełnio-
nych przez nich funkcji. 

Zarówno w opinii senatorów, jak i go-
ści działania podejmowane przez obecne 
kierownictwo Polskiego Radia i  „Trójki” 
prowadzą do całkowitej zapaści i utraty nie-
zależności. Są niebezpieczne dla wolności 
mediów publicznych, dla wolności słowa 
w naszym kraju. Jak wskazywano, proces 
uzależnienia mediów publicznych od wła-
dzy politycznej postępuje od grudnia 2015 r., 
kiedy PiS rozpoczęło zmiany w zarządzaniu 
tymi mediami. 

30 czerwca 2020 r. komisja rozpatrzy-
ła „Informację o działalności Rady Mediów 
Narodowych w 2019 roku” oraz „Sprawo-
zdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
z działalności w 2019 roku” wraz z „Informa-
cją o podstawowych problemach radiofonii 
i telewizji w 2019 roku” i postanowiła zareko-
mendować Senatowi ich odrzucenie. Senato-
rowie, a także uczestniczący w posiedzeniu 
eksperci krytycznie ocenili przedstawione 

Posiedzenie komisji kultury, 5 maja 2020 r. Od lewej wiceminister kultury Jarosław Sellin i senatorowie: Jerzy Fedo-
rowicz, Barbara Zdrojewska, Jan Maria Jackowski.
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dokumenty i  działalność tych instytucji, 
wskazując, że nie wypełniają one swojej pod-
stawowej funkcji, nie realizują interesu pub-
licznego i nie stoją na straży wolności słowa 
ani pluralizmu w mediach.

Komisja przygotowała i  wniosła 
22 czerwca 2020 r. projekt ustawy o uchyle-
niu ustawy o Radzie Mediów Narodowych, 
dostosowujący przepisy do wyroku Trybu-
nału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2016 r. 
(sygn. akt K 13/16). Zakłada on likwidację 
Rady Mediów Narodowych, powołanie człon-
ków rad nadzorczych i zarządów jednostek 
publicznej radiofonii i  telewizji w  ciągu 
3 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy. 

Komisja Nauki,  
Edukacji i Sportu

Podczas posiedzenia komisji 12 maja 2020 r. 
wiceminister edukacji narodowej Maciej 
Kopeć przedstawił informację na temat eg-
zaminów szkolnych, otwarcia przedszkoli 
i zdalnego nauczania w czasie pandemii. Po-
informował, że wytyczne dotyczące prze-
prowadzenia egzaminów ośmioklasisty 
i maturalnego są w ostatniej fazie uzyska-
nia akceptacji ministra zdrowia i zostaną 
przedstawione w najbliższym czasie. Zapo-
wiedział, że decyzje w tej sprawie zostaną 
podjęte z odpowiednim wyprzedzeniem, tak 
aby samorządy mogły się przygotować do 

ewentualnych zmian. Najważniejsze dzia-
łania resortu edukacji, podjęte w  związ-
ku zamknięciem placówek oświatowych, 
to m.in.: programy Zdalna Szkoła i Szkoła 
Plus, w ramach których na zakup tabletów 
i laptopów przeznaczono łącznie 367 mln zł; 
opracowanie podręcznika do kształcenia 
na odległość i informatora dla dyrektorów 
szkół i nauczycieli, dotyczącego metod pra-
cy zdalnej i pomocy do pracy z uczniami; 
uruchomienie platformy edukacyjnej pod-
ręczniki.pl; programy telewizyjne dla naj-
młodszych „Wesoła szkoła” i „Wielkie dzieła 
małych rąk” oraz lekcje dla uczniów wyż-
szych klas szkół podstawowych i ponadpod-
stawowych w ramach cyklu „Szkoła w TVP”. 
Wiceminister Maciej Kopeć przedstawił tak-
że działania podejmowane wspólnie z Cen-
tralną Komisją Egzaminacyjną w sprawie 

Posiedzenie komisji kultury, 21 maja 2020 r.

Wiceminister edukacji Maciej Kopeć na posiedzeniu 
komisji nauki, 12 maja 2020 r.
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egzaminów ośmioklasisty i maturalnego, 
także w  kontekście harmonogramu ich 
przeprowadzenia i rekrutacji do szkół kolej-
nych poziomów. Podkreślił, że mimo obaw 
bez żadnych zakłóceń przebiegała klasyfi-
kacja tegorocznych maturzystów. Zapewnił, 
że wkrótce zostaną przedstawione zasady 
dotyczące przeprowadzenia egzaminu ós-
moklasisty i matur. 

Komisja Obrony Narodowej 

Komisja podczas posiedzenia 17 czerwca 
2020 r. zapoznała się z informacją na te-
mat wsparcia udzielanego przez Wojsko 
Polskie w czasie pandemii koronawirusa. 
W ocenie wiceministra obrony narodowej 
Wojciecha Skurkiewicza i dowódcy Wojsk 
Obrony Terytorialnej gen. dyw. Wiesława 
Kukuły skuteczna walka z pandemią nie 
byłaby możliwa bez udziału Wojska Pol-
skiego. Po zamknięciu granic żołnierze 
wsparli służby graniczne i  ewakuowali 
Polaków z zagranicy. Wojsko dostarczało 
też sprzęt i środki medyczne, m.in. z za-
granicy, do  szpitali, placówek medycz-
nych, domów opieki społecznej, przedszkoli 
i żłobków. Bezpośrednią pomoc w postaci 
paczek żywnościowych, środków ochrony 
osobistej czy środków do dezynfekcji otrzy-
mali m.in. kombatanci i pensjonariusze sa-
morządowych domów pomocy społecznej. 
Bardzo zaangażowani w walkę z pande-
mią byli także żołnierze Wojskowej Służby 
Zdrowia, wojsk chemicznych i Żandarmerii 
Wojskowej. Obecnie każdego dnia ok. 9 tys. 

żołnierzy walczy z  pandemią w  ramach 
operacji „Tarcza”, za którą odpowiada Do-
wództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbroj-
nych, a także w ramach akcji Wojsk Obrony 
Terytorialnej „Odporna wiosna”.

Mówiąc o  sytuacji w  domach opieki 
społecznej, wiceminister obrony narodo-
wej ocenił, że wojsko mogło liczyć na do-
brą współpracę z administracją na szczeblu 
resortowym i  wojewódzkim, współpraca 
z  samorządami na szczeblu powiatowym 
i gminnym natomiast układała się gorzej. 
Żołnierze podczas epidemii opiekowali się 
mieszkańcami 712  z  824  domów pomocy 
społecznej. Wojsko wsparło też 454  szpi-
tali i  101  innych placówek medycznych, 
zorganizowało 405  zespołów, które po-
brały ok.  103  tys. wymazów na  obecność 
koronawirusa.

Komisja Praw Człowieka,  
Praworządności i Petycji 

Komisja 30 czerwca 2020 r. przesłuchała 
3 spośród 4 kandydatów na członka Pań-
stwowej Komisji ds. wyjaśniania przypad-
ków czynności skierowanych przeciwko 
wolności seksualnej i obyczajowości wo-
bec małoletniego poniżej lat 15. Zdecydo-
wała, że zarekomenduje Izbie wszystkich 
kandydatów: Adama Czarneckiego, ad-
wokata, zgłoszonego przez Stowarzysze-
nie „Możesz” na rzecz psychoprofilaktyki 
i rozwoju dzieci i młodzieży; Mariana Ja-
gielskiego, adwokata, zgłoszonego przez Na-
czelną Radę Adwokacką; Agnieszkę Rękas, 

Posiedzenie komisji praw człowieka, 30 czerwca 2020 r. Od lewej kandydaci na członka tzw. komisji ds. pedofilii 
Agnieszka Rękas i Adam Czarnecki oraz senatorowie: Magdalena Kochan, Joanna Sekuła, Aleksander Pociej.
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sędzię w stanie spoczynku, zgłoszoną przez 
senatorów KO i PSL; Agnieszkę Widerę-
-Wysoczańską, psychologa, zgłoszoną przez 
Stowarzyszenie Pomocy Kobietom i Mat-
kom „Eurydyka”. 

Komisja praw człowieka wspólnie 
z Komisją Zdrowia 30 czerwca 2020 r. wy-
słuchała informacji ministra zdrowia na te-
mat zakupów sprzętu medycznego i sprzętu 
ochrony osobistej w  związku z  epidemią 
COVID-19. Kontrowersje budziło zwłaszcza 
zamówienie 1,2 tys. respiratorów, realizo-
wane przez firmę E&K z Lublina na podsta-
wie umowy podpisanej przez Ministerstwo 
Zdrowia. Senatorowie mieli wątpliwości  
co do  sposobu wyboru firmy i  realizacji 
przez nią zamówienia. Odpowiadając na 
pytania, wiceminister zdrowia Janusz Cie-
szyński zaznaczył, że pierwsze 25 respira-
torów w ramach przetargów europejskich 
mogło być dostarczonych dopiero w lipcu, 
kolejne 50 sztuk – w sierpniu, a to byłoby 
stanowczo za późno i za mało. Nie było też 
innego podmiotu, który chciał się podjąć re-
alizacji tak dużego zamówienia. Wicemini-
ster wyjaśnił, że w normalnych warunkach 
ministerstwo co do zasady nie wykonuje za-
kupów sprzętu, z wyłączeniem niektórych, 
gdy opłaca się zrealizować je centralnie. Jak 
mówił wiceminister zdrowia, system wy-
magał wsparcia, bo szpitale, przychodnie, 
apteki, domy pomocy społecznej, podmio-
ty z całej Polski zgłaszały do Ministerstwa 
Zdrowia problem, że sprzętu nie ma, a jeśli 
jest, to drogi. Wiceminister zdrowia Janusz 
Cieszyński przedstawił szczegółową infor-
mację o zakupach resortu. W ramach walki 
z COIVID-19 Ministerstwo Zdrowia wydało 
ok. 800 mln zł na środki ochrony indywidu-
alnej i inne zakupy.

Komisja Regulaminowa, Etyki 
i Spraw Senatorskich

Komisja 6 maja 2020 r., na wniosek Pre-
zydium Senatu, zaopiniowała wykładnię 
przepisu Regulaminu Senatu, dotyczącego 
głosowania imiennego podczas posiedzenia 
Senatu prowadzonego jednocześnie w spo-
sób tradycyjny i z wykorzystaniem środków 
porozumiewania się na odległość. Komisja 
uznała, że w wypadku głosowania imien-
nego senatorowie zdalnie uczestniczący 
w  posiedzeniu Senatu otrzymują karty 
do głosowania drogą mailową, wypełnia-
ją je, skanują i przesyłają skan karty drogą 
mailową. Wyznaczeni przez marszałka Se-
natu sekretarze drukują nadesłane skany 
i wrzucają je do urny; możliwe jest odstą-
pienie od porządku alfabetycznego.

26 maja 2020 r. komisja analizowała 
oświadczenia majątkowe, złożone przez sena-
torów na początku X kadencji, i przyjęła w tej 
sprawie opinię. Zaznaczono w niej, że wszy-
scy zobowiązani senatorowie złożyli oświad-
czenia w  ustalonym terminie. Dotychczas 
urzędy skarbowe zgłosiły uwagi do oświad-
czeń 34 senatorów; 11 urzędów nie odpowie-
działo na złożone oświadczenia. Większość 
uwag dotyczyła drobnych błędów i uchybień. 

Komisja Rodziny, Polityki  
Senioralnej i Społecznej

Podczas połączonego posiedzenia ko-
misji: rodziny i  zdrowia, 30  czerwca 
2020 r., senatorowie pytali o sytuację pen- 

Posiedzenie komisji praw człowieka, 30 czerwca 2020 r. 
Od lewej senatorowie: Bogdan Borusewicz, Marek Mar-
tynowski, Robert Mamątow, Rafał Ambrozik.

Posiedzenie komisji regulaminowej, 6 czerwca 2020 r. 
Od lewej senatorowie: Stanisław Karczewski, Krzysztof 
Słoń, Sławomir Rybicki.
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sjonariuszy i pracowników domów pomocy 
społecznej w okresie pandemii COVID-19 
przedstawicieli ministerstw: zdrowia 
oraz rodziny, pracy i polityki społecznej. 
Z raportu z 29 czerwca 2020 r. wynika, że 
zakażenie koronawirusem potwierdzono 
w 25 z 824 działających w kraju domów po-
mocy społecznej (DPS), w których miesz-
ka ok. 71 tys. osób, a pracuje ponad 57 tys. 
Zakażenie stwierdzono u 175 mieszkań-
ców i 84 pracowników DPS, od początku 
pandemii na COVID-19 zmarło 138 miesz-
kańców. Wiceminister rodziny Iwona Mi-
chałek zapewniła, że resort jest w stałym 
kontakcie z wydziałami polityki społecz-
nej wszystkich urzędów wojewódzkich, 
dzięki czemu sposoby pomocy są na bie-
żąco dostosowywane do zgłaszanych po-
trzeb. Dodała, że prywatne domy opieki 
także są monitorowane. W  odpowiedzi 
na składane zapotrzebowanie, za pośred-
nictwem wojewodów, z zasobów agencji 
rezerw materiałowych DPS są zaopatry-
wane w środki ochrony bezpośredniej, ta-
kie jak płyn do dezynfekcji czy maseczki 
ochronne. Z rezerwy celowej ministerstwa 
przeznaczono 30 mln zł dla jednostek sa-
morządu terytorialnego na wsparcie dzia-
łalności DPS, w tym także na gratyfikacje 
dla pracowników.

W trakcie dyskusji senatorowie zwra-
cali uwagę m.in. na różnice w zarobkach 
personelu medycznego pracującego w DPS 
i  placówkach ochrony zdrowia. Uzyskali 
zapewnienie, że wspólny zespół przedsta-
wicieli resortów zdrowia i rodziny pracuje 
nad tym problemem. Wiceminister zdro-
wia Waldemar Kraska poinformował, że 

utworzono specjalny fundusz w wysokości 
250 mln zł (230 mln zł na wynagrodzenia 
i 20 mln zł na środki ochrony osobistej i de-
zynfekujące), który ma wyrównywać straty 
finansowe osób, które zdecydują się praco-
wać tylko w domach pomocy społecznej. 

Komisja Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi 

6 maja 2020 r. zapoznała się z  informa-
cjami ministra rolnictwa i  rozwoju wsi 
na temat aktualnej sytuacji w rolnictwie 
z  uwzględnieniem wystąpienia suszy 
w Polsce, a także o rezerwach żywności 
i możliwościach interwencji na rynkach 
rolnych. Resort rolnictwa, we współpracy 
z resortami gospodarki morskiej i klimatu 
oraz Państwowym Gospodarstwem Wod-
nym Wody Polskie, podejmuje komplek-
sowe działania, które mają spowodować 
zatrzymywanie wody na  polach, zmie-
niając system melioracji. Obecnie Wody 
Polskie wykonują 4 tys. zadań o wartości 
400 mln zł, służących tworzeniu nowych 
sposobów retencji. Od września 2019  r. 
działa program krajowy dopłat do nawod-
nień dla gospodarstw rolnych, dzięki któ-
remu można sfinansować m.in. budowę 
studni i zbiorników, zakup maszyn i urzą-
dzeń do poboru, magazynowania, uzdat-
niania, odzyskiwania lub rozprowadzania 
wody, instalacji nawadniających i syste-
mów do sterowania nawadnianiem. Po-
moc finansowa na 1 gospodarstwo wynosi 
do 100 tys. zł. Czas na składanie wniosków 
przez rolników wydłużono do  20  lipca 

Posiedzenie komisji rodziny i zdrowia, 30 czerwca 2020 
r. Od lewej senatorowie: Margareta Budner, Bogusława 
Orzechowska, Ewa Gawęda. 

Posiedzenie komisji rolnictwa, 17 czerwca 2020 r. Od le-
wej senatorowie Józef Łyczak i Zdzisław Pupa.
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2020 r. Na razie zainteresowanie rolników 
tym programem jest znikome. Wody Pol-
skie będą szkolić konsultantów wyznaczo-
nych przez ośrodki doradztwa rolniczego, 
by ułatwić rolnikom przygotowanie doku-
mentacji wodno-prawnej, wymaganej przy 
uzyskiwaniu pozwoleń na budowę urzą-
dzeń do nawadniania. Od czerwca 2020 r. 
będą tworzone powiatowe partnerstwa na 
rzecz wody. Są też opracowywane porad-
niki dla rolników. 

Zapobiegając następstwom finansowym 
pandemii na rynku produktów zwierzęcych 
oraz rynku mleka i produktów mlecznych, 
Komisja Europejska 4 maja 2020 r. wprowa-
dziła rozporządzenia, przyznające dopłaty 
do  prywatnego przechowywania odtłusz-
czonego mleka w proszku, masła, mięsa ba-
raniego, koziego i wołowego.

Podczas dyskusji senatorowie podno-
sili m.in. problem funkcjonowania spółek 
wodnych. Wskazywali na drastyczny spadek 
cen skupu drobiu, trzody chlewnej i żywca 
wołowego. Alarmowali również w sprawie 
ogromnego eksportu polskich zbóż, pusto-
szącego polskie magazyny. 

Posiedzenie 17 czerwca 2020 r. poświę-
cono sytuacji agroturystyki w Polsce. Senato-
rom przedstawiono też informację na temat 
kampanii informacyjno-edukacyjnej zaini-
cjowanej w listopadzie 2016 r. „Odpoczywaj 
na wsi 2020”, mającej na celu popularyzację 
wypoczynku na wsi. Jak wskazywano, epi-
demia koronawirusa wpłynęła na kondycję 
turystyki, ale najmniej ucierpiała agrotu-
rystyka. Zainteresowanie wypoczynkiem 
na  wsi jest obecnie ogromne, a  do  końca 
września 2020 r. wszystkie kwatery agrotu-
rystyczne są już zarezerwowane.

Według danych Głównego Urzędu Sta-
tystycznego na koniec grudnia 2019 r. po-
nad 8,1 tys. gospodarstw agroturystycznych 
w Polsce dysponuje ponad 91 tys. miejsc noc-
legowych. Najwięcej gospodarstw agrotury-
stycznych znajduje się w województwach: 
małopolskim, podkarpackim i warmińsko-
-mazurskim, a  najmniej w  opolskim, lu-
buskim i  łódzkim. Rolnicy wynajmujący 
kwatery nie mogą korzystać ze  wsparcia 
dla przedsiębiorców, mogą natomiast sta-
rać się o premie z Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa na działalność 
gospodarczą, związaną z hotelarstwem czy 
wynajmem pokoi. 

Komisja Spraw Emigracji 
i Spraw Polaków za Granicą

Tematem posiedzenia komisji 27 maja  
2020 r. było finansowanie opieki nad Po-
lonią i Polakami za granicą w 2020 r. Peł-
nomocnik rządu ds. Polonii i  Polaków 
za Granicą Jan Dziedziczak przypomniał,  
że po przesunięciu środków z Kancelarii  
Senatu do  Kancelarii Prezesa Rady Mi-
nistrów i  4  resortów trafiło 59,2  mln  zł. 
W związku z koniecznością zapewnienia 
funkcjonowania organizacji i instytucji po-
lonijnych podjęto decyzję o uproszczonym 
trybie ubiegania się o dotacje z pominięciem 
konkursu ofert w 2020 r. Od 6 marca 2020 r. 
wpłynęło 211 ofert, 20% zostało już ocenio-
nych formalnie i merytorycznie, a przy-
znane środki, w  wysokości 11,5  mln  zł,  
są przekazywane beneficjentom. 70 wnio-
sków dotyczyło kultury, 68 – edukacji,  
39 – wzmacniania organizacji polonijnych, 
18 – pomocy charytatywnej, a 16 – mediów. 

Na tym samym posiedzeniu omówio-
no prace komisji spraw emigracji na rzecz 
poprawy statusu i warunków zatrudnienia 
nauczycieli pracujących w  środowiskach 
polskich za granicą.

Podczas posiedzenia komisji 30 czerw-
ca  2020  r. przedstawiciele Ministerstwa 
Kultury i  Dziedzictwa Narodowego omó-
wili działalność resortu w zakresie ochrony 
polskiego dziedzictwa kulturowego za gra-
nicą. Poinformowali też o przygotowaniach 
do zawarcia pierwszej umowy o współpro-
wadzenie i bezpośrednie finansowanie kosz-
tów stałych instytucji zrzeszonych w Stałej 
Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek 
Polskich na Zachodzie na podstawie ustawy 
o organizowaniu i prowadzeniu działalno-
ści kulturalnej, znowelizowanej z inicjatywy 
Senatu w 2018 r. Zaprezentowano także pro-
gramy realizowane przez Narodowy Instytut 
Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Gra-
nicą: „Ochrona dziedzictwa kulturowego 
za  granicą”, „Badania polskiego dziedzi-
ctwa kulturowego za granicą” i „Populary-
zacja polskiego dziedzictwa kulturowego  
za granicą”.

16 czerwca 2020 r. senatorowie zapo-
znali się z informacjami Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych na temat organizacji wybo-
rów prezydenta w 2020 r. za granicą, a także 
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działań placówek konsularnych na rzecz Po-
lonii i Polaków za granicą.

16 czerwca 2020  r. odbyło się zdalne 
spotkanie prezydium komisji spraw emigra-
cji z Prezydium Rady Polonii Świata, pod-
czas którego dyskutowano o możliwościach 
dalszej współpracy Polonii z Senatem, kiedy 
nie dysponuje on już środkami finansowymi 
na wspieranie Polaków za granicą. Prezydium 
komisji zapewniło, że Polonia i Polacy za gra-
nicą na zawsze pozostaną dla Senatu priory-
tetem, będzie monitorowane finansowanie 
przedsięwzięć polonijnych przez resorty, któ-
re dysponują aktualnie środkami na ten cel. 

Komisja Spraw Zagranicznych 
i Unii Europejskiej 

15 kwietnia 2020 r. po raz kolejny dysku-
towano na temat skutków postanowienia 
Trybunału Sprawiedliwości UE z 8 kwiet-
nia 2020 r. o zastosowaniu środków tym-
czasowych wobec Izby Dyscyplinarnej Sądu 
Najwyższego. Senatorowie byli zgodni co do 
zagrożeń, jakie może stwarzać niezastoso-
wanie się do niego, m.in. ograniczenie prawa 
obywatela do niezależnego sądu. W ocenie 
przewodniczącego komisji senatora Bogda-
na Klicha wykonanie postanowienia TSUE 
to de facto sprawdzian dla rządu, czy chce 
pozostać we wspólnocie prawnej UE. 

Obecna na posiedzeniu pierwsza pre-
zes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf, 
przypomniała, że postanowienie TSUE wy-
konała natychmiast, występując do  Izby 

Dyscyplinarnej o natychmiastowe zaprze-
stanie działalności. Jednocześnie zawiesiła 
działalność SN do 5 maja 2020 r. Jej zda-
niem nie można kwestionować orzeczeń 
TSUE, ponieważ to działanie wbrew kon-
stytucji i traktatom, które Polska podpisała. 
Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar 
zwrócił uwagę, że nierespektowanie wyro-
ków TSUE może prowadzić do „prawnego 
polexitu” i do tego, że sądy innych krajów 
nie będą chciały współpracować i uznawać 
wyroków polskich sądów. 

Komisja poświęciła 2  posiedzenia,  
28 kwietnia i 17 czerwca 2020 r., sprawie or-
ganizacji wyborów prezydenckich w 2020 r. 
za granicą. 

26 maja 2020 r. komisja zapoznała się 
z informacją na temat działań Unii Euro-
pejskiej podjętych w związku z pandemią 
COVID-19. Komisja Europejska zapropono-
wała uruchomienie instrumentu na rzecz 
wsparcia w  sytuacjach nadzwyczajnych, 
utworzonego w szczytowym okresie kryzysu 
uchodźczego w 2016 r., dysponującego budże-
tem w wysokości 2,7 mld euro, aby udzielić 
państwom członkowskim pomocy w związku 
z pandemią. Zaproponowała również dodat-
kowe środki na Unijny Mechanizm Ochrony 
Ludności w wysokości 300 mln euro. Z kolei 
projekt budżetu korygującego nr 2 na 2020 r. 
ma na celu zapewnienie 3 mld euro w środ-
kach na zobowiązania i 1 mld 530 mln euro 
w środkach na płatności w celu sfinansowa-
nia wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych 
w Unii. Wsparcie może być wykorzystywane 
na finansowanie m.in. gromadzenia zapasów 
i  koordynację dystrybucji podstawowych 
zasobów w całej Europie, transport sprzętu 

Posiedzenie komisji spraw emigracji 30 czerwca 2020 r. Od lewej senatorowie: Janina Sagatowska, Kazimierz Michał 
Ujazdowski, Wojciech Ziemniak.
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ochronnego importowanego od partnerów 
międzynarodowych i transport pacjentów 
do szpitali transgranicznych, zwiększenie 
produkcji testów, szybki rozwój metod le-
czenia i testowania. 

Komisja spraw zagranicznych 2 czerw-
ca 2020 r. przyjęła opinię dotyczącą projektu 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady ustanawiającego ramy na potrzeby 
osiągnięcia neutralności klimatycznej. Pod-
kreślono w niej, że komisja „uznaje potrzebę 
przeciwdziałania zmianom klimatu i usta-
nowienia dla UE ambitnego celu osiągnię-
cia neutralności klimatycznej do 2050  r. 
w  drodze przyjęcia europejskiego prawa 
o  klimacie”. Komisja negatywnie oceniła 
przyznanie KE uprawnień do wyznacza-
nia w drodze aktów delegowanych unijnej 
trajektorii redukcji emisji gazów cieplar-
nianych w  latach 2030–50. Zastrzeżenia 
budziły niejasne kryteria, według których 
KE ma oceniać rozwiązania przyjmowane 
na szczeblu krajowym, i odwołania do tak-
sonomii, mogące prowadzić do wykluczenia 
technologii niezbędnych dla stopniowego 
dochodzenia do neutralności klimatycz-
nej. Zdaniem komisji tempo dochodzenia 
do  neutralności klimatycznej przez po-
szczególne państwa członkowskie powinno 
być dostosowane do ich potencjału ekono-
micznego i technologicznego z poszanowa-
niem zasady solidarności.

30 czerwca 2020 r. komisja podjęła  
2 uchwały. W  uchwale w sprawie wykorzy- 
stywania przez Federację Rosyjską pande-
mii Covid-19 do zniesienia nałożonych na nią 

sankcji po agresji na Ukrainę zaznaczono,  
że pod pretekstem zwiększenia skuteczności 
zwalczania pandemii przedstawiciele Rosji 
namawiają rządy państw demokratycznych 
do  zniesienia międzynarodowych sank-
cji nałożonych na  ich kraj. Komisja przy-
pomniała, że Polska niezmiennie wspiera 
niepodległość, suwerenność i integralność 
terytorialną Ukrainy, potępiając aneksję Au-
tonomicznej Republiki Krymu i Sewastopola 
przez Rosję. Jak napisano w uchwale, sankcje 
mogą być łagodzone tylko pod warunkiem 
pełnej implementacji przez Rosję porozu-
mień mińskich.

W uchwale w 76. rocznicę Sürgünlik, 
czyli wygnania Tatarów z Krymu, przypo-
mniano, że w maju 1944 r. władze sowieckie 
deportowały Tatarów z Krymu. W ciągu 3 dni 
wywieziono 234 tys. osób, głównie kobiety, 
dzieci i starców. Zakaz powrotu na Krym 

Posiedzenie komisji spraw zagranicznych, 15 kwietnia 2020 r. Od lewej rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski, 
pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf, senatorowie Marcin Bosacki i Bogdan Klich.

Posiedzenie komisji spraw zagranicznych, 30 czerwca 
2020 r. Od lewej senatorowie: Michał Kamiński i Gabriela 
Morawska-Stanecka.
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obowiązywał Tatarów aż do  1989  r. Dziś 
stanowią tam ok. 15% ludności. W uchwa-
le zaznaczono, że wraz z  aneksją Krymu 
przez Rosję na półwysep wrócił terror, wła-
dze okupacyjne zlikwidowały tatarski par-
lament. „Krym musi wrócić do  Ukrainy, 
a jego muzułmańscy mieszkańcy – odzyskać 
pełne swobody religijne i polityczne. Komi-
sja wzywa rząd Rosji do uwolnienia ponad 
70 Tatarów krymskich z rosyjskich więzień” 
– napisano w uchwale.

Komisja Ustawodawcza

28 maja 2020 r. komisja wniosła do mar-
szałka Senatu projekt ustawy o  zmianie 
ustawy o Policji i niektórych innych ustaw. 
Ma on na celu usunięcie wad i doprecyzo-
wanie przepisów tzw. ustawy antyprze-
mocowej. Zaproponowano też skrócenie 
z 3 do 2 dni terminu na rozpatrzenie przez 
sąd odwołania się od nakazu opuszczenia 
mieszkania, a także skrócenie do 1 wrześ-
nia 2020 r. vacatio legis ustawy. Uznano, 
że będzie to wystarczający czas zarówno 
na wydanie niezbędnych aktów wykonaw-
czych, jak i ewentualne przeprowadzenie 
szkoleń funkcjonariuszy Policji i żołnierzy 
Żandarmerii Wojskowej. 

Komisja Zdrowia

W omawianym okresie Komisja Zdrowia 
skupiła się przede wszystkim na zagadnie-
niach związanych z epidemią koronawirusa 
i jej skutkami. O działaniach Ministerstwa 
Zdrowia podjętych w walce z epidemią roz-
mawiano 26 maja i 1 czerwca 2020 r. Sena-
torów poinformowano, że dla zapewnienia 
właściwej opieki chorym na  COVID-19 
swoją gotowość podwyższyły 192 szpita-
le, uruchomiono 22 szpitale jednoimien-
ne z  7424  łóżkami i  884  respiratorami. 
W 70 szpitalach zakaźnych i z oddziałami 
zakaźnymi i  obserwacyjno-zakaźnymi 
pacjentom z  koronawirusem zapewnio-
no 3409  łóżek i  747  respiratorów. Testy 
diagnostyczne na obecność koronawiursa 

wykonuje 131 laboratoriów. Średnio w ciągu 
doby przeprowadza się ok. 30 tys. testów. 
Dodatkowo do wymazów uruchomiono 
139 punktów drive-thru i 156 karetek. Działa 
też 69 izolatoriów z 6904 miejscami gotowy-
mi na przyjęcie pacjentów. Personel me-
dyczny pracujący z chorymi na COVID-19 
może skorzystać z 3995 miejsc noclegowych 
w 49 hotelach.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kra-
ska zapowiedział, że w związku z obecną sy-
tuacją epidemiczną i zmniejszającą się liczbą 
chorych od 1 czerwca 2020 r. będzie nastę-
pować sukcesywna redukcja liczby miejsc 
dla pacjentów z COVID-19 w szpitalach jed-
noimiennych, aby przywrócić ich normalną 
pracę. W pierwszym etapie zostanie uwol-
niona ponad połowa łóżek z prawie 7,5 tys. 
obecnie utrzymywanych w gotowości dla pa-
cjentów z koronawirusem. Na cele związane 
z COVID-19 w zakresie zdrowia z funduszu 
przeciwdziałania COVID-19 zaplanowano 
10 mld 131 mln zł. Uruchomiono też ponad 
900 mln zł z rezerw celowych i ogólnych Mi-
nisterstwa Zdrowia, a z programu operacyj-
nego „Infrastruktura i środowisko” –  ponad 
500 mln zł. Do 25 maja 2020 r. na finanso-
wanie zadań związanych ze zwalczaniem 
zakażenia, zapobieganiem rozprzestrze-
nianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem 
skutków wirusa SARS-CoV-2 przekazano 
środki na ponad 413 mln 116 tys. zł. W ra-
mach dotacji celowej w wysokości 129 mln zł 
za pośrednictwem wojewodów wspar-
to ok.  170 podmiotów leczniczych, w  tym 
stacji epidemiologiczno-sanitarnych i  ra-
townictwa medycznego. Pieniądze przezna-
czono na zakup środków ochrony osobistej 

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska na posiedzeniu 
komisji zdrowia, 26 maja 2020 r.
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i dezynfekujących, do intensywnej terapii, 
aparaturę zastępującą pracę płuc i  serca 
(ECMO) i  diagnostyki laboratoryjnej oraz 
transportu chorego. Dodatkowo resort zdro-
wia zakontraktował 710 ml zł m.in. na zakup 
przyłbic, gogli ochronnych, kombinezonów 
ochronnych, maseczek i  ochraniaczy na 
buty. Zakupiono ponad 1,3 mln testów diag-
nostycznych PCR. Na  zakup sprzętu me-
dycznego, m.in respiratorów, monitorów, 
aparatów do terapii nerkozastępczej i  to-
mografów, przeznaczono ponad 276 mln zł. 
Z budżetu UE na walkę z epidemią pozyska-
no 550 mln zł na 5 projektów. Resort zdrowia 
zawarł też zbiorową umowę z PZU na ubez-
pieczenie następstw zakażenia w  wyniku 
kontaktu z chorymi na COVID-19 dla perso-
nelu medycznego i ich bliskich w wysokości 
ponad 33 mln zł. 

16 czerwca 2020 r. komisja wysłuchała 
informacji ministra zdrowia na temat sytu-
acji szpitali w czasie epidemii koronawirusa 
z uwzględnieniem ich stanu ekonomicznego 
i kadrowego oraz kierunków zmian. W opi-
nii senatorów nadgonienie świadczeń zakon-
traktowanych przez szpitale, w większości 
wstrzymanych ze względu na epidemię, nie 
będzie możliwe, nawet przy wydłużeniu 
czasu do połowy 2021 r. Senatorowie wska-
zywali też na  trudną sytuację finansową 
szpitali. Wiceminister zdrowia Waldemar 
Kraska zapewnił, że resort, wspólnie z NFZ, 

monitorował sytuację pozostałych szpitali, 
wprowadzając zmiany, m.in.  wzrost wy-
ceny tzw. punktu rozliczeniowego. Prezes 
NFZ Adam Niedzielski mówił o 3 kompo-
nentach finansowania podmiotów w ciągu 
ostatnich 3 miesięcy – ryczałtowym, któ-
ry był przekazywany niezależnie od sytua-
cji, środkach przyznawanych za gotowość 
placówek do  udzielania pomocy chorym  
z COVID-19 oraz finansowaniu w modelu 
tzw. fee-for-service, czyli kwoty przyznawa-
ne za poszczególne świadczenia związane 
z COVID-19. Prezes NFZ  podkreślił, że cię-
żar finansowania walki z koronawirusem nie 
pomniejsza środków na zwalczanie innych 
chorób. Pochodzą one z budżetu centralne-
go lub funduszu COVID-19. Wiceminister 
zdrowia Waldemar Kraska przypomniał,  
że zapewniono też płynność placówkom, 
które bezpośrednio nie zajmowały się pa-
cjentami z COVID-19. Wypłacano im szyb-
ciej i w stałych ratach kontraktowych środki, 
które były porównywalne do przysługującym 
im, gdyby realizowały kontrakt normalnie.

30  czerwca 2020  r. Komisja Zdrowia 
wspólnie z komisją praw człowieka zapozna-
ły się z informacją na temat zakupów sprzę-
tu medycznego i sprzętu ochrony osobistej 
w związku z epidemią COVID-19, a z komi-
sją rodziny – z informacją o sytuacji pensjo-
nariuszy i pracowników pomocy społecznej 
w okresie pandemii. 

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

Posiedzenie komisji zdrowia, 16 czerwca 2020 r.

https://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/
https://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/
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Orędzie marszałka Senatu  
do Polonii

2 maja 2020 r., z okazji Dnia Polonii i Pola-
ków za Granicą marszałek Tomasz Grodzki 
zwrócił się do naszych rodaków za granicą:

„Dziś obchodzimy Dzień Polonii i Pola-
ków za Granicą – święto naszych rodaków 
zamieszkałych na niemal wszystkich kon-
tynentach. Miło mi z tej okazji gościć u pań-
stwa w domach.

Majowe święta: rocznice uchwalenia 
Konstytucji 3 maja i wejścia Polski do Unii Eu-
ropejskiej, Dzień Flagi czy Dzień Polonii i Po-
laków za Granicą upamiętniają najcenniejsze 
dla nas wartości: umiłowanie ojczyzny, sym-
boli narodowych, wolności, solidarności, po-
szanowania praw i godności człowieka.

Obchodami Dnia Polonii, ustanowio-
nego z inicjatywy Senatu Rzeczypospolitej 
– tradycyjnego opiekuna Polonii i Polaków 
rozsianych po całym świecie – podkreśla-
my wkład światowego ruchu polonijnego 
w odzyskanie przez Polskę niepodległości 
w 1918 r. i zasługi Polonii w walce o zacho-
wanie polskiej tożsamości narodowej. Na-
wiązujemy też do przedwojennej tradycji 
obchodzenia Dnia Opieki nad Rodakami 
na Obczyźnie. 

W przeszłości i obecnie Polonia zde-
cydowanie i odważnie zabiera głos w kwe-
stiach kluczowych dla  narodu polskiego, 
działa na rzecz współpracy międzynarodo-
wej, umocnienia pozycji Polski w świecie 
czy obrony dobrego imienia naszego  kra-
ju. Polonia i Polacy za granicą angażują się 
w życie społeczności lokalnych, są orędow-
nikami wiedzy o współczesnej Polsce, ale 
także o jej historii, tradycji i kulturze.  Jest 
to nasz ogromny potencjał i atut.

Niestety, z  przykrością stwierdzam, 
że począwszy od  tego roku, senacka opie-
ka nad  Polonią i  Polakami za  granicą tra-
ci wymiar finansowy. Rząd podjął decyzję 
o pozbawieniu Senatu wieloletniego przywi-
leju wspierania finansowego działań Polonii. 
Wszystkich państwa pragnę jednak zapewnić, 
że pomimo tego będziemy z pasją i oddaniem 

kontynuować pracę na rzecz łączności Polonii 
i Polaków z zagranicy z Macierzą.

Będziemy jak dotychczas głosem ro-
daków z zagranicy. Będziemy popularyzo-
wać państwa aktywności i państwa wkład 
w rozwój naszego kraju. Będziemy nagłaś-
niać dokonania Polonii na rzecz budowania 
pozycji Polski na arenie międzynarodowej 
oraz obrony jej dobrego imienia. Będziemy 
zabiegać o  przestrzeganie praw polskich 
mniejszości. Będziemy aktywnie uczestni-
czyć w procesie ustawodawczym, dotyczą-
cym spraw Polonii i Polaków za granicą.

Pragnę państwa zapewnić, że Senat Rze-
czypospolitej Polskiej jest niezmiennie po wa-
szej stronie.

Dziś, jak nigdy dotąd, jesteśmy zjed-
noczeni w obliczu pandemii koronawirusa, 
która dotknęła ludzkość pod każdą szero-
kością geograficzną, pokazując, jak niewie-
le wystarczy, by zachwiać naszym życiem, 
zdrowiem i światem. Wyrażam najwyższe 
uznanie dla polonijnych lekarzy, pielęgnia-
rek, ratowników i całego personelu medycz-
nego walczącego z epidemią. Dzięki państwa 
poświęceniu i  ofiarnej pracy niejedno życie 
zostało ocalone. Jesteście, Państwo, uosobie-
niem pięknej łacińskiej maksymy alteri vi-
vas oportet si tibi vis vivere – na ile żyjemy 
dla innych, na tyle żyjemy dla siebie. Dumą 
napełniają mnie inicjatywy środowisk polo-
nijnych w walce z pandemią: szycie masek 

Senat i Polonia

Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki.
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czy druk przyłbic, organizowanie zbiórek 
pieniędzy, żywności czy środków higieny 
dla najbardziej potrzebujących.

Niezmiernie żałuję, że zmiany w przepi-
sach wyborczych wprowadzanych przez rząd 
w ostatnich tygodniach w praktyce bardzo 
utrudniają, lub wręcz uniemożliwiają wasz 
udział w  wyborach prezydenckich prze-
widzianych na  maj 2020  r. To rzecz nie-
spotykana w  najnowszej historii naszego 
kraju. Zapewniam państwa, że Senat uczyni 
wszystko, by wybory, które mają być świę-
tem demokracji, odbyły się w sposób zgodny 
z konstytucją, z poszanowaniem zasad po-
wszechności, równości, tajności, a przede 
wszystkim bezpieczeństwa zdrowotnego Po-
lek i Polaków. Chaos organizacyjny i prawny 

w połączeniu ze  straszliwą pandemią nie 
mogą uniemożliwić państwu skorzystania 
z przysługującego wam prawa wyborczego. 
Należy przełożyć te wybory na spokojniejszy 
czas, gdy pokonamy zarazę.

Szanowni Państwo, w  dniu Waszego 
Święta życzę Wam zdrowia i wszelkiej po-
myślności. W tych trudnych dniach bądźmy 
zjednoczeni w rodzinach i wspólnotach Ro-
daków. Czerpmy z tej wyjątkowej więzi siłę 
i głęboką nadzieję na lepsze jutro. Wierzę, że 
jeszcze nie raz będę mógł spotkać się z pań-
stwem i osobiście podziękować za wszystko, 
co robicie dla Ojczyzny, a przede wszystkim 
za to, że macie Polskę cały czas w swoich ser-
cach. Za to, że jesteście jej najważniejszymi 
ambasadorami”.

Przegląd wydarzeń

Akcja #BrawaDlaWas!

Marszałek Tomasz Grodzki i wicemarsza-
łek Gabriela Morawska-Stanecka 7 kwietnia 
2020 r. wzięli udział w akcji #BrawaDlaWas!. 

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

W Światowy Dzień Zdrowia o 13.00 w całym 
kraju podziękowano pracownikom ochrony 
zdrowia walczącym z koronawirusem minu-
towymi oklaskami. Jak podkreślił marsza-
łek Tomasz Grodzki, w ten sposób wyrażono 

Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki i wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka.

https://www.senat.gov.pl/polonia/
https://www.senat.gov.pl/polonia/
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nad skutecznymi terapiami i szczepionką. 
Restauratorzy dostarczają posiłki do szpitali. 
Hotele udostępniają miejsca dla pracowni-
ków ochrony zdrowia, którzy narażają swo-
je zdrowie i życie na pierwszej linii frontu 
walki z epidemią i bojąc się o swoich najbliż-
szych, nie wracają przez wiele dni do włas-
nych domów.

Takich przykładów wzajemnego wspie-
rania się jest bardzo wiele. Wszyscy staramy 
się znosić restrykcyjne ograniczenia, rozu-
miejąc, że jest to element niezbędnej walki 
z pandemią i jednocześnie marząc, aby kosz-
mar zarazy skończył się jak najszybciej. God-
ne potępienia są natomiast ataki na personel 
medyczny, które pojawiają się w przestrze-
ni publicznej. Chylę czoła przed lekarzami, 
pielęgniarkami, ratownikami medycznymi, 
diagnostami, farmaceutami i wszystkimi, 
którzy z poświęceniem i oddaniem ratują 
zdrowie i życie Polek i Polaków.

Świat i Polska zmieniają się na naszych 
oczach. Potrzebujemy nowego podejścia 
i przewartościowania życia, w tym życia poli-
tycznego. Wobec dramatyzmu sytuacji nie ma 
ważniejszej sprawy niż zmobilizowanie ca-
łego potencjału finansowego, organizacyjne-
go, intelektualnego i legislacyjnego państwa 
do skutecznej walki z wirusem. Tym kierują 
się senatorowie demokratycznej większości.

Rządzący z kolei ogłosili, że chcą prze-
prowadzić wybory prezydenckie 10  maja 
w formie korespondencyjnej, choć cały świat 
przekłada różne wybory na późniejsze ter-
miny. Niektórzy przedstawiciele rządu i nie-
które media zarzucają Senatowi, że złośliwie 
opóźnia rozpatrzenie ustawy o głosowaniu 
korespondencyjnym. Z całą mocą oświad-
czam, że to nieprawda. Przez Sejm ta ważna 
ustawa przemknęła bezrefleksyjnie w cią-
gu 4 godzin, dlatego w Senacie w ramach 
przysługujących nam konstytucyjnie 30 dni 
wykonujemy to, czego nie zrobił Sejm: zapy-
taliśmy o opinię m.in. Państwową Komisję 
Wyborczą, Rzecznika Praw Obywatelskich, 
Sąd Najwyższy, epidemiologów czy pocztow-
ców. Wiele z tych opinii już spłynęło i są one 
w ogromnej większości bardzo krytyczne. 
Samorządowcy wskazują na naruszenia pra-
wa związane z ujawnianiem spisów wybor-
ców Poczcie Polskiej. Polonia protestuje, gdyż 
w wielu miejscach obawia się, że zostanie po-
zbawiona możliwości głosowania.  Jak ktoś 
może twierdzić, że troska o zdrowie i życie 

wdzięczność lekarzom, pielęgniarkom, ra-
townikom medycznym, fizjoterapeutom, 
farmaceutom, technikom laboratoryjnym, 
wszystkim, którzy z narażeniem zdrowia 
i życia walczą z pandemią. „Chcemy sym-
bolicznie podziękować tym, którzy ciężko 
pracują, ratując nasze życie, a narażając się 
na utratę własnego” – zaznaczył. Jak dodał, 
„pracownicy ochrony zdrowia, wyszydzani, 
lekceważeni przez lata, zasługują choćby na 
tak symboliczne wsparcie”. 

Telekonferencja na temat sytuacji 
epidemicznej

Przewodnicząca Komisji Zdrowia senator 
Beata Małecka-Libera 23 kwietnia 2020 r. 
zorganizowała telekonferencję, poświęconą 
sytuacji epidemicznej w kraju. Wzięli w niej 
udział senatorowie Ewa Matecka i Wojciech 
Konieczny oraz przedstawiciele samorzą-
dów medycznych: Naczelnej Izby Pielęgnia-
rek i Położnych, Naczelnej Izby Lekarskiej, 
Krajowej Izby Fizjoterapeutów, Naczelnej 
Izby Aptekarskiej, Polskiego Towarzystwa 
Ratowników Medycznych, Krajowej Izby 
Diagnostów Laboratoryjnych, a także eks-
perci ochrony zdrowia. Telekonferencja po-
twierdziła wagę, jaką środowisko medyczne 
przywiązuje do  walki z  koronawirusem. 
Jej uczestnicy wskazywali na konieczność 
współpracy środowiska medycznego w wal-
ce z epidemią, a także na potrzebę wspólnego 
stanowiska w tej sprawie.

Orędzie marszałka Senatu

24 kwietnia 2020 r. marszałek Senatu To-
masz Grodzki wygłosił orędzie telewizyjne:

„Nasz wielki rodak Jan Paweł II mówił: 
‹‹Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska 
jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, 
zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. 
Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż 
na nowo cierpi››.

Dzisiaj mamy w naszej ojczyźnie po raz  
kolejny czas takiego cierpienia. W  imie-
niu Senatu Rzeczypospolitej oraz własnym 
chciałbym wyrazić ogromne uznanie, po-
dziękowanie oraz podziw dla naszego wiel-
kiego narodu za sposób, w jaki zdaje egzamin 
w bardzo trudnym dla nas wszystkich czasie 
zarazy. Wielu z państwa szyje maski i fartu-
chy, a nasi naukowcy intensywnie pracują 
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prostym moralnym przesłaniem: zróbmy 
wszystko, aby pokonać pandemię.

Głęboko wierzę, że nasz wielki naród 
przetrwa straszny czas i wyjdzie z tego bo-
lesnego doświadczenia mądrzejszy i silniej-
szy. Nasza Ojczyzna zrodziła się z marzeń, 
z marzeń naszych poprzedników o demo-
kratycznej, wolnej Rzeczypospolitej, gdyż to 
od marzeń wszystko się zaczyna. Życzę Pań-
stwu, aby nasze marzenie o tym, że jeszcze 
będzie przepięknie, jeszcze będzie normal-
nie, ziściło się jak najprędzej”.

Telekonferencja poświęcona epidemii  
COVID 19

Senacki Zespół „Zdrowie Polaków” 8 maja 
2020 r. zorganizował telekonferencję, po-
święconą epidemii COVID 19. Do udziału 
w debacie przewodnicząca zespołu senator 
Beata Małecka-Libera zaprosiła m.in. eks-
pertów ze środowisk medycznych – konsul-
tantkę krajową w dziedzinie mikrobiologii 
lekarskiej prof. Katarzynę Dzierżanowską-
-Fangrat i prezesa Polskiego Towarzystwa 
Epidemiologów prof. Roberta Flisiaka. 
Rozmawiano na temat opracowania pro-
cedur zapewniających bezpieczeństwo 
podczas epidemii zarówno pracownikom 
medycznym, jak i pacjentom. Zastanawia-
no się, czy przy obecnych możliwościach 
finansowych oraz liczbie wykonywanych 
testów i laboratoriów istnieje możliwość 
zwiększenia ich wydolności. Rozważono, 
w jakich sytuacjach i z jaką częstotliwoś-
cią powinny być robione testy serologicz-
ne (immunologiczne) na obecność wirusa 
SARS-CoV-2, które wykrywają w surowi-
cy krwi pacjenta przeciwciała zwalczające 
koronawirusa. 

rodaków oraz o  demokratyczne i  zgodne 
z  konstytucją wybory jest złośliwością?  
To kompletnie absurdalne.

Organizacja wyborów w szczycie epide-
mii to narażanie życia i zdrowia Polek i Pola-
ków. Nawet pomijając obawy o fałszowanie 
wyników oraz fakt, że przeprowadzenie 
korespondencyjnych wyborów nie jest bez-
pieczne, gdyż badania potwierdzają, że wirus 
może być aktywny na papierze ponad 24 go-
dziny, a najwybitniejsi polscy epidemiolodzy 
wskazują na liczne zagrożenia dla naszego 
zdrowia związane z akcją wyborczą, angażu-
jącą dziesiątki tysięcy osób, ale najważniej-
sze jest co innego.

Ogromnym wysiłkiem narodu, godzą-
cego się na drastyczne ograniczenia w imię 
skutecznej walki z wirusem, staramy się jak 
najszybciej zwalczyć pandemię. Martwimy 
się o  to, czy nasze dzieci, wnuki, rodzice 
i dziadkowie będą zdrowi i czy przeżyją, czy 
nie zostaniemy skazani na głodowe docho-
dy i czy nie stracimy pracy. Lekarze, pie-
lęgniarki, ratownicy, laboranci, farmaceuci 
martwią się, czy dostaną odpowiednie środki 
ochronne, drżą, czy za walkę o życie i zdro-
wie chorych nie przyjdzie im zapłacić naj-
wyższej ceny. Bolesne poczucie niepewności 
jutra towarzyszy nam teraz każdego dnia. 
To są nasze codzienne troski i zmartwienia, 
a nie wybory, które, jak uczy doświadcze-
nie innych krajów, przeprowadzone w trak-
cie pandemii przyczyniają się do eksplozji 
zachorowań.

Jeśli wybory zwiększają ryzyko igrania 
ze zdrowiem i życiem, to naszym moralnym 
obowiązkiem i koniecznością jest przełożenie 
ich na czas, w którym pokonamy epidemię, 
przywrócimy normalne funkcjonowanie 
państwa i każdego z nas. Wtedy będzie pora 
na święto demokracji. Niepohamowana żą-
dza władzy nie może triumfować nad walką 
o zdrowie i życie, nad przetrwaniem narodu. 
Wszystkie partie i ugrupowania muszą odło-
żyć na bok doraźne spory polityczne i razem 
uczynić wszystko, aby nie dopuścić do igra-
nia z bezpieczeństwem rodaków w środku 
pandemii. Wzywam wszystkich do takiego 
działania. Jeśli przez przełożenie wyborów 
uratujemy choć jedno życie, to warto i trzeba 
tak postąpić.

Pragnę państwa zapewnić, że Senat 
RP w swoich działaniach w czasach zara-
zy kieruje się i będzie się kierował jednym, 

Przewodnicząca Zespołu „Zdrowie Polaków” senator 
Beata Małecka-Libera.
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stanął na głowie, samorządy były na pierw-
szej linii. W tych trudnych czasach zawsze 
były i  dalej będą blisko ludzi, solidarne”  
– mówił. W ocenie prezydenta stolicy obrona 
silnych, niezależnych samorządów powinna 
być zadaniem wszystkich polityków. 

Jak wskazał marszałek województwa 
mazowieckiego i wiceprezes Związku Wo-
jewództw RP Adam Struzik, w  rozwoju 
Rzeczypospolitej były 3 kluczowe momen-
ty – reforma samorządowa, wprowadze-
nie 2 kategorii samorządów – powiatowego 
i  wojewódzkiego oraz członkostwo Polski 
w Unii Europejskiej. „Samorządy odegrały 
olbrzymią rolę w absorpcji środków europej-
skich, w przemianach, które miały miejsce 
w każdej gminie, w każdym powiecie, w każ-
dym województwie” – powiedział. „To są pie-
niądze wbudowane w naszą infrastrukturę, 
w nasze szkoły, domy kultury, szpitale, au-
tostrady” – dodał.

Mirosław Lech ze  Związku Gmin 
Wiejskich wyraził zaniepokojenie przy-
szłością samorządów. „Inwestycyjne moce 
naszych samorządów się kończą, dlatego 
też apelujemy teraz do premiera, do rządu, 
o wprowadzenie dla tego typu gmin bonu 
inwestycyjnego w wysokości miliona zło-
tych” – oświadczył. Z kolei wójt podwar-
szawskiego Izabelina Dorota Zmarzlak 
mówiła o  potrzebie budowania relacji 
i  wzmacniania społeczeństwa obywatel-
skiego. Jak zaznaczyła, wszystkie przepro-
wadzone inwestycje są ważne, ale zawsze 
najważniejsi są ludzie. 

Spotkanie z samorządowcami

„Samorządy to jeden z największych suk-
cesów 30-lecia wolnej Polski” – powiedział 
marszałek Tomasz Grodzki 26 maja 2020 r., 
podczas spotkania z  włodarzami miast 
i gmin oraz przedstawicielami korporacji 
samorządowych. 

Jak podkreślił marszałek Senatu, spot-
kanie z okazji przypadającego 27 maja Dnia 
Samorządu Terytorialnego odbywa się 
w 30. rocznicę odrodzenia samorządu te-
rytorialnego w Polsce, rocznicę pierwszych 
całkowicie wolnych wyborów samorządo-
wych. „Samorządność, czyli władza blisko 
ludzi, to jest podwalina tego, że Polska znaj-
dowała się w zupełnie innym miejscu 30 lat 
temu, a w zupełnie innym miejscu znajduje 
się teraz” – ocenił. 

Przewodniczący Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, 
prezes Związku Miast Polskich senator Zyg-
munt Frankiewicz przekonywał, że roczni-
cę odrodzenia samorządu Polacy powinni 
świętować w poczuciu dumy i satysfakcji. 
„Bezsprzecznie jest to wielkie osiągnięcie 
Polski. Polski samorząd zdał egzamin, jest 
silny. Myślę, że jest dobrze skonstruowany 
i sprawdził się” – mówił senator Zygmunt 
Frankiewicz. Zwrócił jednocześnie uwagę, że 
finanse samorządów są w kryzysie, a to, jak 
z niego wyjdą, zależy m.in. od Senatu.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskow-
ski podkreślił, że samorząd zawsze jest bli-
sko ludzi. „W czasach epidemii, kiedy świat 

Konferencja prasowa po spotkaniu z samorządowcami z okazji 30. rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego 
w Polsce.
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się, co zrobić, żeby Polakom zapewnić   
bezpieczne, spokojne wakacje, co zrobić, 
żeby branża turystyczna podźwignęła 
się z  zapaści spowodowanej pandemią” 
– powiedział marszałek Tomasz Grodz-
ki 9 czerwca 2020 r. w Senacie, otwierając 
konferencję „Wakacje w dobie pandemii. 
Jak państwo powinno wesprzeć polską 
branżę turystyczną?”. Wzięli w niej udział 
prezydenci, burmistrzowie i przedstawi-
ciele samorządów miast, których funk-
cjonowanie jest silnie związane z branżą 
turystyczną, a także reprezentanci ogól-
nopolskich, regionalnych i lokalnych or-
ganizacji turystycznych.

Jak podkreślił senator Marcin Bosacki, 
celem konferencji jest próba odpowiedzi 
na pytania, w jakiej sytuacji u progu sezo-
nu wakacyjnego jesteśmy, czy i jak państwo 
powinno pomagać branży turystycznej, czy 
obowiązujące obostrzenia i przepisy sani-
tarne są jasne, odpowiednie i wystarczające, 
by zapewnić branży bezpieczne świadcze-
nie usług i jakie są szanse na to, że niedługo 
polskie granice zostaną otwarte. Zdaniem 
senatora Janusza Gromka to spotkanie sta-
nowi wyraz obawy o przyszłość turystyki 
w Polsce. W ocenie b. prezesa Polskiej Izby 
Turystyki Jana Korsaka epidemia spowo-
dowała katastrofę branży turystycznej i za-
blokowała ją globalnie. To budzi poważne 
obawy o przyszłość tego niezwykle prężnie 
rozwijającego się dotychczas sektora go-
spodarki. We współpracy rządu, samorzą-
du i biznesu potrzebne jest jak najszybsze 
opracowanie strategii, skoordynowanego 
programu pomocowego. Podczas konfe-
rencji przewodniczący sejmowej Komisji 
Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki poseł 

Spotkanie z przedsiębiorcami

Pandemia a  przedsiębiorczość w  Polsce 
oraz  stan polskiej gospodarki i  stojące 
przed nią wyzwania były najważniejszymi 
tematami rozmowy marszałka Tomasza 
Grodzkiego z przedstawicielami organizacji 
gospodarczych. Spotkanie, które odbyło się 
26 maja 2020 r., zorganizowano w formule 
konsultacji społecznych z inicjatywy zastęp-
cy przewodniczącego Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności senatora Ada-
ma Szejnfelda. Do udziału w nim zaproszono 
m.in. przedstawicieli Krajowej Izby Gospo-
darczej, Business Center Club, Konfederacji 
Lewiatan, Pracodawców RP, Polskiej Rady 
Biznesu, Federacji Przedsiębiorców Pol-
skich, Związku Banków Polskich, Związku 
Rzemiosła Polskiego, Polskiej Izby Turysty-
ki, Zrzeszenia Międzynarodowych Prze-
woźników Drogowych, Polskiej Organizacji 
Handlu i Dystrybucji oraz Naczelnej Rady 
Zrzeszeń Handlu i  Usług. Rozmawiano 
o problemach przedsiębiorstw prowadzą-
cych działalność w czasie epidemii korona-
wirusa. Chodziło o zapoznanie się z oceną 
bieżącej sytuacji, a także przedyskutowanie 
krótko- i długoterminowych prognoz doty-
czących stanu polskiej gospodarki. Istotnym 
wątkiem było też omówienie propozycji 
i  postulatów organizacji gospodarczych 
dotyczących podjęcia koniecznych działań 
zmierzających do wsparcia rozwoju przed-
siębiorczości w trudnych czasach pandemii. 
W ocenie marszałka Tomasza Grodzkiego 
nie ulega wątpliwości, że to przedsiębiorcy 
i ich pracownicy najbardziej odczują nega-
tywne skutki kryzysu spowodowanego pan-
demią. Dlatego, jak podkreślił, o problemach 
polskich firm należy rozmawiać z przed-
stawicielami organizacji, które zrzeszają 
przedsiębiorstwa różnej wielkości, różnych 
sektorów gospodarczych i branż. Marszałek 
poinformował, że po wprowadzeniu zmiany 
w Regulaminie Senatu jest planowane po-
wołanie doradczej rady gospodarczej. 

Debata na temat form wsparcia polskiej 
branży turystycznej

„W czasie prześcigania się w obietnicach 
wyborczych spotkaliśmy się w  Senacie, 
żeby poważnie porozmawiać o  proble-
mach branży turystycznej. Zastanowić 

Konferencja poświęcona problemom polskiej branży 
turystycznej.
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Powołanie zastępczyni szefa Kancelarii 
Senatu

15 czerwca 2020 r. marszałek Tomasz Grodz-
ki powołał Karolinę Zioło-Pużuk na stano-
wisko zastępcy szefa Kancelarii Senatu. Jej 
zadaniem będzie pomoc szefowi Kancelarii 
Senatu w kierowaniu tą instytucją, w szcze-
gólności sprawowanie bezpośredniego nad-
zoru nad  Biurem Analiz, Dokumentacji 
i Korespondencji oraz Biurem Spraw Sena-
torskich w zakresie prawidłowego funkcjo-
nowania i wykonywania przez nie zadań; 
merytoryczne wsparcie szefa Kancelarii 
Senatu w realizacji jego zadań, a także za-
stępowanie go podczas jego nieobecności.

Dr Karolina Zioło-Pużuk ukończyła 
studia na Wydziale Polonistyki Uniwersy-
tetu Warszawskiego (2003 r.) i studia dok-
toranckie na Wydziale Studiów Rosyjskich 
i  Słowiańskich Uniwersytetu w  Sheffield 
w Wielkiej Brytanii  (2010 r.), gdzie pracowała 

Ireneusz Raś omówił, przygotowany z jego 
inicjatywy, projekt ustawy o instrumencie 
wsparcia finansowego dla gospodarstw do-
mowych w zakresie realizacji planów wypo-
czynkowych w latach 2020–22 w związku 
z pandemią COVID-19. Przewiduje on wpro-
wadzenie, obowiązującego do  30  czerwca 
2022 r., jednorazowego czeku turystyczne-
go o wartości 500 zł na realizację planów 
wypoczynkowych w kraju. Uprawnieni do 
jego otrzymania byliby Polacy zatrudnieni 
na podstawie stosunku pracy, umowy-zle-
cenia, pobierający zasiłek dla bezrobotnych, 
emeryci i renciści, niepełnosprawni, a także 
dzieci do ukończenia 18. roku życia, a jeżeli 
się uczą – do 26 lat. Czeki turystyczne byłyby 
finansowane z budżetu państwa, z części po-
zostającej w dyspozycji ministra właściwego 
ds. turystyki i ze środków Funduszu Płac. 

W  trakcie dyskusji podkreślano, że 
branża turystyczna jest w głębokiej zapaści, 
potrzebuje działań ratunkowych, pomocy 
finansowej, ulg w  podatkach. Uczestnicy 
debaty apelowali o jak najszybsze otwarcie 
polskich granic i zrównanie szans z innymi 
branżami. Podnoszono też, że „tarcze an-
tykryzysowe” – choć widoczny był w nich 
brak konsekwencji i interwencji w turystce 
– stanowiły wsparcie, nie wiadomo jednak, 
co dalej. Jak wskazywano, branża potrzebuje 
strategii polityki turystycznej, stabilności le-
gislacyjnej i systemowego wsparcia. Podsu-
mowując dyskusję, senator Kazimierz Kleina 
ocenił, że wynika z niej, iż brakuje dokładnej 
analizy sytuacji branży turystycznej, dzia-
łań długoterminowych i współpracy przy ich 
opracowywaniu. Zadeklarował także dalsze 
wsparcie Senatu, m.in. podejmowanie odpo-
wiednich inicjatyw legislacyjnych.

Uczestnicy konferencji „Wakacje w dobie pandemii. Jak państwo powinno wesprzeć polską branżę turystyczną”.

Zastępczyni szefa Kancelarii Senatu Karolina Zioło-
-Pużuk i marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki.
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istnieje potrzeba budowania wspólnoty, któ-
ra będzie nadzieją na przyszłość, pokazywa-
nia, że wszyscy jesteśmy ludźmi i braćmi bez 
względu na  kolor skóry, przekonania czy 
zamożność. Podkreślił, że „władze komuni-
styczne zapomniały, wybrukowały ten plac, 
zbrukały tę nekropolię”. Dziękował osobom, 
które w tamtym czasie pełniły rolę kusto-
szów tego miejsca, a także władzom miasta 
i wszystkich zaangażowanym w przywraca-
nie Rynkowi Siennemu należnego szacunku 
i czci dla prochów tych, którzy zostali w tym 
miejscu pochowani. 

Podczas wizyty w  Białymstoku mar-
szałek Tomasz Grodzki złożył także kwiaty 
pod pomnikiem – Grobem Nieznanego Sy-
biraka, odwiedził powstające w tym mieście 

jako wykładowca i prowadziła badania na-
ukowe w latach 2005–10. Ma wieloletnie do-
świadczenie w pracy w administracji, m.in. 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Mini-
sterstwie Kultury i Sztuki, Polskiej Agencji 
Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Była 
partnerem w  agencji PR. Jest adiunktem 
na Wydziale Nauk Humanistycznych Uni-
wersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie. W latach 2000–02 sprawowała 
mandat radnej dzielnicy Żoliborz w Warsza-
wie. Jest związana z think tankiem Centrum 
im. Ignacego Daszyńskiego. 

Wizyta marszałka Senatu w Białymstoku

25 czerwca 2020  r. marszałek Tomasz 
Grodzki złożył wizytę w  Białymstoku, 
gdzie wziął udział w uroczystym otwarciu 
miejsca pamięci po  dawnym cmentarzu 
ewangelicko-augsburskim, zlokalizowa-
nego na Rynku Siennym. W uroczystości 
wzięli udział także biskup Paweł Hause, 
zwierzchnik diecezji mazurskiej Kościoła 
ewangelicko-augsburskiego w Polsce, pre-
zydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, 
przedstawiciele władz samorządowych, 
parlamentarzyści i mieszkańcy miasta. 

Marszałek Senatu podkreślił, że kar-
dynalna zasada, iż groby naszych rodaków 
należy otaczać czcią, szacunkiem i opieką 
zawsze i wszędzie, w Białymstoku znajduje 
„emocjonalny, wzruszający finał”. Marszałek 
przypomniał wielokulturową i wieloreligijną 
historię Białegostoku, miasta, w którym żyli 
obok siebie m.in. Polacy, Żydzi, Białorusini 
i Tatarzy. Jak zaznaczył, na całym świecie 

Spotkanie z Sybirakami w białostockim Muzeum Pamięci Sybiru.

Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki podczas 
uroczystości otwarcia miejsca pamięci po dawnym 
cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Białymstoku.
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udział przewodniczący Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej 
senator Zygmunt Frankiewicz. 

Marszałek Senatu zapewnił, że samo-
rządy mają w Senacie X kadencji sojuszni-
ka i sprzymierzeńca, a drzwi Izby wyższej 
są zawsze otwarte dla  samorządowców. 
Jak podkreślił, samorządy udowodniły, że 
w  sprawach lokalnych lepiej decydować 
na dole niż poprzez centralne planowanie 
w Warszawie. „Państwa praca nie jest lekka, 
wymaga twardych dyskusji, ciężkich bojów, 
często jest niewdzięczna. Ale za to, co robi-
cie na rzecz swoich lokalnych społeczności, 
należy się państwu szacunek, cześć i chwa-
ła” – powiedział. Marszałek Tomasz Grodzki 
zapewnił, że Senat stara się realizować postu-
laty samorządowców, przygotowując inicja-
tywy ustawodawcze dotyczące np. poziomu 
zadłużenia. Podkreślił, że w obecnej kaden-
cji Izba ma wyjątkowo silną reprezentację 
samorządowców. W jego ocenie samorządy 

Muzeum Pamięci Sybiru. Spotkał się z przed-
stawicielami białostockiego oddziału Związ-
ku Sybiraków. Zapewnił ich, że Senat będzie 
patronował działaniom upamiętniającym 
wywózki Polaków w głąb ZSRR i je wspierał.  
Marszałek dziękował białostockim Sybira-
kom za kultywowanie pamięci o dramacie 
wywózek i  podkreślił odpowiedzialność, 
jaka spoczywa na nich w związku z przeka-
zywaniem pamięci o tych doświadczeniach 
następnym pokoleniom.  Marszałek Tomasz 
Grodzki odwiedził również sobór pod wezwa-
niem św. Mikołaja Cudotwórcy. Złożył kwiaty 
przed pomnikiem błogosławionego księdza 
Jerzego Popiełuszki. Odwiedził także Kruszy-
niany, gdzie spotkał się z przewodniczącym 
Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej Bro-
nisławem Talkowskim i przedstawicielami 
społeczności tatarskiej. Rozmowy dotyczyły 
problemów społeczności tatarskiej i działal-
ności kulturalnej polskich Tatarów. 

Wizyta marszałka Senatu w województwie 
opolskim

„Samorządność jest jedną z najlepszych rze-
czy, która się nam udała w ponad 30-letniej 
historii wolnej Polski” – powiedział mar-
szałek Tomasz Grodzki 30 czerwca 2020 r., 
podczas spotkania z  samorządowcami 
w Pawłowicach w województwie opolskim. 
Spotkanie, pod hasłem „30-lecie funkcjono-
wania samorządu terytorialnego”, zorga-
nizowali senatorowie Danuta Jazłowiecka 
i  Beniamin Godyla. Wziął w  nim także 

Kruszyniany, spotkanie z przedstawicielami społeczności tatarskiej.

Spotkanie marszałka Senatu RP z samorządowcami 
w Pawłowicach w województwie opolskim.
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z młodzieżą. „Działajcie oddolnie i realnie, 
wtedy będzie miało to zdecydowanie lepszy 
sens” – zachęcał marszałek Senatu. W spot-
kaniu uczestniczyli członkowie rad młodzie-
żowych, m.in. z  Krakowa, Częstochowy, 
Zdzieszowic, Kędzierzyna-Koźla i  Opo-
la, a także przedstawiciele Młodzieżowego 
Strajku Klimatycznego, którzy przekazali 
marszałkowi pismo ze swoimi postulatami.

Na zakończenie wizyty w Opolu mar-
szałek Tomasz Grodzki spotkał się z  dy-
rektorami opolskich szpitali, z  którymi 
rozmawiał m.in. o sytuacji placówek w dobie 
pandemii i o tym, jak pomóc ochronie zdro-
wia w wyjściu z zakrętu, w który wpędził ją 
koronawirus. W  ocenie marszałka należy 
się zastanowić, co stanie się ze szpitalami 
jednoimiennymi po zakończeniu pandemii, 
jak powinien być wyliczany przyszłoroczny 
ryczałt pozostałych placówek, które z po-
wodu epidemii miały znacznie mniej pa-
cjentów, w jaki sposób rozwiązać problemy 
onkologii i kardiologii. Jak mówił marszałek 
Tomasz Grodzki, resort zdrowia nie rozwią-
zuje tych problemów, ponieważ zajmuje się 
tym, w jaki sposób wybrnąć z problemów 
związanych z zakupem maseczek czy prze-
płaconych respiratorów. Według marszałka 
Polskę czeka poważna debata o tym, co zro-
bić z ochroną zdrowia. Zapewnił, że zarów-
no Senat, jak i Komisja Zdrowia są otwarte 
na postulaty środowiska medycznego.

przeżywają obecnie trudny czas, który moż-
na wytłumaczyć polityką, ale z punktu wi-
dzenia interesu Rzeczpospolitej nie da się 
tego usprawiedliwić. „To jest jedno z  na-
szych zadań, aby odwrócić ten trend, wła-
dza centralna nie jest od tego, by decydować 
o wszystkim” – zaznaczył marszałek Senatu. 

O  samorządności i  udziale młodych 
ludzi w życiu lokalnych społeczności mar-
szałek Tomasz Grodzki rozmawiał z przed-
stawicielami młodzieżowych rad miast, 
gmin, powiatów i  województw podczas 
spotkania, które odbyło się w Opolu.  Dzię-
kował młodym ludziom za ich zaangażowa-
nie i zachęcał do stawiania sobie coraz to 
nowych i ambitniejszych celów. „W wolnej 
i  demokratycznej Polsce, mimo różnych 
zmian i zmian klimatu dla samorządności, 
wasze możliwości są nieograniczone. Tylko 
od was zależy, czy osiągniecie to, co sobie 
założycie” – mówił marszałek Senatu. Mło-
dzi ludzie z całej Polski dzielili się swoimi 
doświadczeniami z prac rad młodzieżowych, 
a także problemami we współpracy z wła-
dzami lokalnymi. Zaapelowali do marszał-
ka o wprowadzenie zmian legislacyjnych, 
które usprawnią funkcjonowanie obowią-
zujących przepisów dotyczących młodzieżo-
wych rad gmin. Marszałek Tomasz Grodzki 
zwrócił uwagę, że aktywności społecznej nie 
da się zapisać ustawowo i zmiany w pra-
wie nie zmuszą nikogo do współdziałania 

Opole, spotkanie z przedstawicielami młodzieżowych rad miast, gmin, powiatów i województw.

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

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


Zdjęcia: 

Michał Józefaciuk  
Marta Marchlewska 
Hubert Pielas 
Archiwum Senatu 
PAP
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