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Senat wobec sytuacji  
na Białorusi

Senatorowie nie pozostali bierni wobec 
brutalnego tłumienia protestów społecz-
nych na Białorusi, związanych z wynika-
mi wyborów prezydenckich w tym kraju, 
które według władz wygrał Alaksandr 
Łukaszenka.

12  sierpnia 2020 r., na 14.  posiedze-
niu, Izba podjęła rezolucję w sprawie sytu-
acji w Republice Białorusi. Senator Bogdan 
Klich, przedstawiając Izbie projekt, po-
wiedział, że zrodził się on „z odruchu so-
lidarności wolnych Polaków z  wolnymi 
Białorusinami (...). Uznaliśmy bowiem,  
że solidarność wymaga, aby Senat zarea-
gował w tej kluczowej sytuacji, że nie tyl-
ko mamy prawo, ale mamy obowiązek 
być razem z  nimi i  uruchomić wszelkie 

mechanizmy oraz wszelkie narzędzia, które 
są nam dostępne, aby ich wspierać”. 

W rezolucji napisano m.in., że Senat, 
„mając na względzie prawo narodów do sa-
mostanowienia, znaczenie wolności i soli-
darności w polskiej i europejskiej kulturze 
politycznej, prawo obywateli do udziału 
w demokratycznych wyborach, do wolności 
zgromadzeń i swobody wyrażania poglądów 
(...) i zwracając uwagę na aspiracje Narodu 
Białoruskiego do godnego życia w wolnym, 
demokratycznym państwie”, apeluje do pre-
zydenta i rządu Białorusi o podjęcie dialogu 
z obywatelami i poszanowanie praw mniej-
szości, zaprzestanie represji i uwolnienie 
wszystkich zatrzymanych w związku z ostat-
nimi akcjami wyborczymi, poszanowanie 
i wykonywanie zaleceń zawartych w kolej-
nych rezolucjach Parlamentu Europejskiego 
i OBWE, szacunek wobec własnych obywa-
teli, ich aspiracji i praw. 

Najważniejsze wydarzenia

14. posiedzenie Senatu, podjęcie rezolucji w sprawie sytuacji w Republice Białorusi.



2 Kronika Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

to jedna z  trzech kobiet, które odmieniły 
obraz narodu białoruskiego. „W tej mate-
rii nie ma podziału w polskiej polityce. Jako 
Polska możemy stwierdzić jednoznacznie,  
że wolna i  demokratyczna Białoruś leży 
w najgłębszych, najżywotniejszych intere-
sach Rzeczpospolitej” – podkreślił marsza-
łek. Jak dodał, „Białoruś sama decydująca 
o swoim losie, żyjąca w pokoju ze swoimi 
sąsiadami ze wschodu i zachodu to jest cel, 
który jako Polacy powinniśmy wspierać 
i wspieramy”. Zdaniem marszałka Senatu 
wygląda na to, że na Białorusi nadszedł czas 
na zmiany. „Jeżeli naród białoruski sam chce 
zdecydować o tym, jak żyć, jak decydować 
o swojej wolności, jak budować demokra-
cję, to naszym zadaniem, w tym zadaniem 
Senatu, jest ten dumny naród wspierać i to 
będziemy robić” – powiedział marszałek To-
masz Grodzki. 

W swojej wypowiedzi dla mediów We-
ranika Capkała podziękowała marszałkowi 
i innym polskim politykom za wsparcie. 

Sytuację na Białorusi na bieżąco mo-
nitorowały senackie komisje. Z oceną aktu-
alnych wydarzeń politycznych w tym kraju 
11 sierpnia 2020 r. zapoznała się Komisja 
Spraw Emigracji i  Łączności z  Polakami  

W rezolucji Izba zaapelowała również 
do prezydenta i rządu RP o zwołanie Rady 
Bezpieczeństwa Narodowego w celu prze-
dyskutowania konsekwencji wydarzeń na 
Białorusi dla Polski, przedstawienie dzia-
łań, jakie prezydent i rząd zamierzają podjąć 
dla wsparcia Białorusinów, przedstawienie 
w  parlamencie przygotowań do  przyję-
cia Białorusinów szukających schronienia 
w  Polsce, szczególne wsparcie dla nieza-
leżnych mediów, międzynarodowych orga-
nizacji praw człowieka i innych instytucji 
obywatelskich.

W rezolucji zawarto też apel do orga-
nizacji międzynarodowych, w  tym Unii 
Europejskiej m.in. o adekwatne do sytuacji 
zainteresowanie Republiką Białorusi, zaan-
gażowanie w działania na rzecz zakończenia 
tam przemocy i represji i na rzecz pokojowe-
go dialogu między władzą a społeczeństwem, 
doprowadzenie do formalnej debaty na naj-
wyższym szczeblu władz UE na temat sytu-
acji na Białorusi, pomoc represjonowanym, 
organizacjom społeczeństwa obywatelskiego 
i niezależnym mediom, wsparcie niepodle-
głościowych, demokratycznych aspiracji na-
rodu białoruskiego i napiętnowanie władz 
białoruskich.

Marszałek Tomasz Grodzki spotkał się 
20 sierpnia 2020 r. z białoruską opozycjonist-
ką Weraniką Capkałą, jedną z najbliższych 
współpracowniczek liderki białoruskiej 
opozycji Swiatłany Cichanouskiej. W spot-
kaniu wzięli także udział wicemarszałek 
Gabriela Morawska-Stanecka i  poseł KO 
Michał Szczerba. W  rozmowie z  dzienni-
karzami po spotkaniu marszałek podkre-
ślił, że wolna i demokratyczna Białoruś leży 
w najgłębszym i najżywotniejszym interesie 
Polski. Wyraził opinię, że Weranika Capkała 

Spotkanie marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodz-
kiego z białoruską opozycjonistką Weraniką Capkałą.

Weranika Capkała podczas konferencji prasowej  
po spotkaniu z marszałkiem Senatu RP. 

Posiedzenie komisji spraw emigracji, 11 sierpnia 2020 r.
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Poinformował również o  pracach UE 
nad listą osób, które zostaną objęte sank-
cjami za fałszerstwa wyborcze na Białorusi 
i represje wobec pokojowych demonstran-
tów. Podkreślił, że lista powinna obejmować 
też przedstawicieli resortów siłowych od-
powiedzialnych za stosowanie tortur wobec 
protestujących. Wiceminister spraw zagra-
nicznych zapewnił też, że z powodu doniesień 
o nieustających represjach wobec protestują-
cych Polska będzie dalej udzielała wsparcia 
społeczeństwu białoruskiemu. Przypomniał 
również, że funkcjonuje już ułatwiony tryb 
wydawania polskich wiz w placówkach kon-
sularnych na  Białorusi i  Ukrainie, który 
może być stosowany także w innych krajach. 
Oznacza to, że o wizę humanitarną obywatel 
Białorusi może wystąpić do polskiej placówki 
konsularnej w dowolnym kraju. Jak podał wi-
ceminister, do 9 września polskie konsulaty 
wydały 234 tzw. wizy humanitarne dla oby-
wateli Białorusi.

Wiceminister Piotr Wawrzyk wyjaśnił, 
że zgodnie z programem „Solidarni z Bia-
łorusią” pomoc dla Białorusinów ma wy-
nieść ok. 50 mln zł. Poinformował również 
o pracach resortów: spraw wewnętrznych, 
rodziny i spraw zagranicznych nad nowymi 
zasadami, mającymi umożliwić łatwiejsze 
podjęcie zatrudnienia przez obywateli bia-
łoruskich w Polsce.

Senatorowie uczestniczący w posiedze-
niu apelowali do rządu o chronienie przy-
wódców protestów na Białorusi, zwiększenie 
pomocy finansowej w celu budowania tam 
społeczeństwa obywatelskiego, zabieganie 
o  jak najszerszą listę osób objętych sank-
cjami Unii Europejskiej, odpowiedzialnych 
za  fałszerstwa wyborcze i  stosowanie re-
presji wobec protestujących na Białorusi, 
a także o stałe konsultacje z NATO w sprawie 

za Granicą. Dr Marek Budzisz, autor przy-
gotowanej dla Senatu analizy „Sytuacja 
polityczna i gospodarcza na Białorusi i per-
spektywy na przyszłość”, poinformował,  
że niezależni obserwatorzy potwierdzają fakt 
sfałszowania wyników wyborów prezyden-
ckich. Z badań na temat wyników wyborów 
za granicą, gdzie Białorusini mogli głosować 
swobodnie, wynika, że kandydatka opozycji 
Swiatłana Cichanouska z  pewnością uzy-
skała ok. 80% głosów, urzędujący prezydent 
Alaksandr Łukaszenka zaś – mniej niż 20%. 
W ocenie eksperta władze Białorusi już przed 
wyborami przygotowywały się do protestów 
społecznych, by po nich stosować represje 
i ostro tłumić przejawy buntów. Oceniając 
przyszłość Białorusi, dr Marek Budzisz po-
wiedział, że oprócz ożywienia społecznego 
kształtować ją będzie sytuacja gospodarcza 
kraju, która jest zła i stale się pogarsza. 

Wiceminister spraw zagranicznych Pa-
weł Jabłoński poinformował, że prezydent 
Andrzej Duda wydał wspólne z prezydentem 
Litwy oświadczenie w sprawie sytuacji na 
Białorusi, a Ministerstwo Spraw Zagranicz-
nych skrytykowało brutalne użycie siły wo-
bec protestujących, oceniło te działania jako 
nieakceptowalne i prowadzące do nawar-
stwiania się konfliktu. MSZ wezwało rów-
nież białoruskie władze do poszanowania 
praw człowieka. Wiceminister poinformo-
wał również, że premier Mateusz Morawie-
cki zaapelował do szefa Rady Europejskiej 
Charlesa Michela i przewodniczącej Komisji 
Europejskiej Ursuli von der Leyen o zwoła-
nie nadzwyczajnego szczytu Rady Europej-
skiej w sprawie sytuacji na Białorusi. 

Aktualną sytuację na Białorusi 10 wrześ-
nia 2020 r. analizowała Komisja Spraw Zagra-
nicznych i Unii Europejskiej. Wiceminister 
spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk, przed-
stawiając priorytety polskiego rządu wobec 
w tej kwestii, wymienił m.in. zapewnienie 
bezpieczeństwa państwa polskiego poprzez 
umacnianie niepodległości i suwerenności 
Białorusi, a  także rozwój polsko-białoru-
skich relacji gospodarczych. Poinformował 
też o działaniach Unii Europejskiej, Orga-
nizacji Narodów Zjednoczonych, Trójkąta 
Weimarskiego i Trójkąta Lubelskiego, podej-
mowanych w obronie swobód obywatelskich 
na Białorusi, a także o zaangażowaniu Polski 
w organizację Rady Europejskiej 19 sierpnia 
2020 r. 

Wiceminister spraw zagranicznych Piotr Waw-
rzyk na posiedzeniu komisji spraw zagranicznych,  
10 września 2020 r. 
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parlamentarzyści, m.in z  USA, Wielkiej 
Brytanii, Niemiec, Włoch i Polski,  wyra-
zili głębokie zaniepokojenie bezprawnym 
zatrzymaniem liderki opozycji Maryi Ka-
lesnikawej i jej współpracowników. Sygnata-
riusze listu podkreślili, że międzynarodowa 
społeczność uznaje wybory prezydenckie 
z 9 sierpnia za nieuczciwe. „Jako ustawo-
dawcy, których narody podzielają transat-
lantyckie wartości demokratyczne mocno 
solidaryzujemy się z narodem białoruskim 
oraz protestującymi i bezprawnie uwięzio-
nymi. Potępiamy reżim Łukaszenki za sto-
sowanie przemocy, zastraszanie, areszty 
i represje wobec Białorusinów, w tym wy-
mierzone w głównych członków Rady Ko-
ordynacyjnej” – napisali parlamentarzyści. 
Wyrazili  również poparcie dla wizji wol-
nej i  pokojowej Europy, która przyniosła 
bezprecedensową stabilność i dobrobyt na 
kontynencie europejskim, na którym oby-
watele sami decydują o swojej przyszłości. 
„Jest oczywiste, że naród Białorusi zasługuje  
na to samo” – czytamy w dokumencie.

Przewodniczący Komisji Spraw Zagra-
nicznych i Unii Europejskiej senator Bogdan 
Klich znalazł się także wśród sygnatariu-
szy listu do władz UE w sprawie sytuacji 
w  Republice Białorusi. Parlamentarzyści 
wchodzący w skład Konferencji Komisji ds. 
Unijnych Parlamentów Unii Europejskiej 
(COSAC) zwrócili się do szefów instytucji 
Unii Europejskiej, parlamentów narodo-
wych i rządów państw członkowskich UE 
m.in. o  nałożenie skutecznych sankcji na 
białoruskich urzędników, którzy przyczynili 
się do fałszowania wyników wyborów prezy-
denckich na Białorusi i są odpowiedzialni za 
łamanie praw obywatelskich i praw człowie-
ka na Białorusi. Sygnatariusze zaapelowali 
także do państw członkowskich UE  o udzie-
lanie azylu obywatelom Białorusi, aktywne 
reagowanie na wydarzenia i o ograniczenie 
wsparcia finansowego dla instytucji pań-
stwowych w tym kraju.

sytuacji w tym kraju i wzmocnienie naszego 
bezpieczeństwa. Jak podkreślił przewodni-
czący komisji spraw zagranicznych senator 
Bogdan Klich, naszym obowiązkiem jest 
chronienie przywódców protestu na Biało-
rusi, ponieważ likwidacja Rady Koordyna-
cyjnej, zalążka elity przywódczej Białorusi, 
jest niebezpieczna. Zdaniem senatora Polska 
powinna też zwiększyć pomoc finansową dla 
społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi, 
poprzeć zarówno odradzające się, jak i nowe 
inicjatywy obywatelskie, wspierać niezależ-
ne media i powrócić do pomysłu telewizji 
nadającej na cały kraj, finansowanej przez 
Unię Europejską. 

Senatorowie aktywnie występowa-
li również na forum międzynarodowym 
w  obronie swobód obywatelskich Biało-
rusinów. Przewodniczący Komisji Spraw 
Zagranicznych i  Unii Europejskiej sena-
tor Bogdan Klich oraz senatorowie Sławo-
mir Rybicki i Ryszard Świlski znaleźli się 
w gronie sygnatariuszy listu ustawodawców 
transatlantyckich do Aleksandra Łukaszen-
ki, wzywającego do uwolnienia więźniów 
politycznych na Białorusi. W  liście tym 

Senator Bogdan Klich na posiedzeniu komisji spraw 
zagranicznych, 10 września 2020 r.
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bonu, a także pozwalające ZUS i Polskiej 
Organizacji Turystycznej zamawiać usłu-
gi lub dostawy związane z wykonaniem tej 
ustawy z pominięciem prawa zamówień 
publicznych. Senatorowie zdecydowali, 
żeby usunięcie z  listy podmiotów mają-
cych prawo do  przyjmowania płatności 
za pomocą bonu z powodu niezgodności 
w imieniu i nazwisku osoby dokonującej 
rejestracji było poprzedzone wezwaniem 
do aktualizacji tych danych. Zobowiązali 
ponadto ministra właściwego ds. turysty-
ki do przedstawienia Sejmowi do 31 sierp-
nia 2021 r. i 31 sierpnia 2022 r. informacji 
o skuteczności i efektach wprowadzenia 
polskiego bonu turystycznego. Sejm przy-
jął 37 senackich poprawek. 

Rozpatrzone ustawy

13. posiedzenie Senatu  
(1–2 lipca 2020 r.)

Polski Bon Turystyczny

Senat wprowadził 65 zmian do ustawy 
o  Polskim Bonie Turystycznym, wcześ-
niej odrzuciwszy wniosek o jej przyjęcie 
bez poprawek. Większość uchwalonych 
zmian miała charakter legislacyjny i do-
precyzowujący. Dzięki Senatowi bon przy-
znano dzieciom rodziców, którzy pracują 
za granicą i tam pobierają zasiłki na dzie-
ci. Sejm odrzucił natomiast senacką po-
prawkę, by otrzymali go także emeryci 
i renciści. Izba proponowała ponadto, aby 
zmniejszyć koszty wykonania ustawy 
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
dzięki obniżeniu z 1 do 0,5% opłat za ob-
sługę bonów turystycznych, ale na to też 
nie zgodził się Sejm. Izba uchwaliła po-
nadto poprawkę doprecyzowującą, że do 
31 marca 2022 r. bon będą mogły wykorzy-
stać dzieci, którym w dniu wejścia w życie 
ustawy przysługiwał bon. Skreśliła przepi-
sy uniemożliwiające ponowną rejestrację 
przedsiębiorcy turystycznego, który został 
usunięty z listy podmiotów mających pra-
wo do przyjmowania płatności za pomocą 

Z posiedzeń Senatu

Senator Maria Koc, sprawozdawczyni komisji gospo-
darki narodowej w sprawie ustawy o Polskim Bonie 
Turystycznym.

Senator Ryszard Majer, sprawozdawca komisji rodziny w sprawie ustawy o Polskim Bonie Turystycznym.
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być pomniejszana o  wypłacone dotych-
czas tzw.  emerytury wcześniejsze. Zapis 
ten w odniesieniu do osób z rocznika 1953 
6 marca 2019 r. zakwestionował Trybunał 
Konstytucyjny, który orzekł, że wprowadze-
nie mechanizmu potrącania kwot pobranych 
świadczeń w stosunku do kobiet z rocznika 
1953 nastąpiło z naruszeniem konstytucyjnej 
zasady zaufania do państwa i stanowionego 
przez nie prawa.

Nowe przepisy umożliwiają uzyskanie 
prawa do emerytury powszechnej bez zasto-
sowania mechanizmu pomniejszania pod-
stawy jej obliczenia o sumę kwot pobranych 
emerytur wcześniejszych. Z takiej możliwo-
ści mogą skorzystać ubezpieczeni z roczni-
ka 1953 (w większości kobiety), którzy przed 
wydaniem wyroku TK występowali do ZUS 
o przyznanie emerytury powszechnej, i ci, 
którzy z takim wnioskiem wystąpią po raz 
pierwszy. Nowela przewiduje też zwrócenie 
ubezpieczonym różnicy między pobieraną 
dotychczas emeryturą a tą, która powinna 
być wypłacana, ponowne przeliczenie renty 
rodzinnej, a także zawieszenie lub umorzenie 
postępowań w sprawie ponownego ustalenia 
podstawy obliczenia emerytury, wszczętych 
przed dniem wejścia w życie ustawy.

Nowelizacja obowiązuje od 10 lipca 2020 r.  
(DzU z 2020 r., poz. 1222).

Trwałe nieprzedawnianie się karalności 
zbrodni komunistycznych

Senat wprowadził 2 legislacyjne popraw-
ki do ustawy o zmianie ustawy o Instytu-
cie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 
które następnie przyjął Sejm.

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym 
przewiduje świadczenie w formie bonu tu-
rystycznego w wysokości 500 zł dla osób ob-
jętych programem „Rodzina 500+” i dzieci 
umieszczonych w rodzinnej lub instytucjo-
nalnej pieczy zastępczej. Na dziecko niepeł-
nosprawne przysługuje jedno świadczenie 
w formie bonu w wysokości 500 zł i jedno 
dodatkowe świadczenie w formie bonu w tej 
samej wysokości. Prawo do otrzymania bonu 
ustala Polska Organizacja Turystyczna na 
podstawie informacji od ministra właści-
wego ds. rodziny. Bonem w formie elektro-
nicznej można finansować usługi hotelarskie 
lub imprezy turystyczne w Polsce do 31 mar-
ca 2022 r. Bon otrzymuje się po zarejestrowa-
niu się na Platformie Usług Elektronicznych 
ZUS (PUE ZUS). Jest on aktywowany w sy-
stemie teleinformatycznym po potwierdze-
niu poprawności lub aktualizacji danych. 
Trzeba go okazać podczas rezerwacji pobytu 
lub najpóźniej przy zakwaterowaniu.

Ustawa weszła w życie 18 lipca 2020 r. 
(DzU z 2020 r., poz. 1262).

Emerytury dla rocznika 1953 bez potrąceń

Ustawa o  zmianie ustawy o  emerytu-
rach i  rentach z  Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych, którą Senat przyjął bez po-
prawek, umożliwia uzyskanie prawa do 
emerytury powszechnej bez zastosowania 
mechanizmu pomniejszania podstawy jej 
obliczenia o sumę kwot pobranych emery-
tur wcześniejszych.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o eme-
ryturach i  rentach z  Funduszu Ubez-
pieczeń Społecznych, obowiązującą od 
1  stycznia  2013  r., wysokość emerytury 
przysługującej w związku z osiągnięciem po-
wszechnego wieku emerytalnego powinna 

Senator Artur Dunin, sprawozdawca wniosku mniej-
szości komisji rodziny w sprawie nowelizacji ustawy 
o emeryturach i rentach z FUS.

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sta-
nisław Szwed podczas debaty nad ustawą o emery-
turach i rentach z FUS.
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za niekonstytucyjne, gdyż zostały wprowa-
dzone do ustawy bez „dochowania trybu 
wymaganego dla sejmowego postępowania 
ustawodawczego”. Były to regulacje m.in. 
umożliwiające przyznanie jednorazowej re-
kompensaty podmiotom, które w związku 
z przeciwdziałaniem COVID-19 wykonały 
polecenie premiera związane bezpośrednio 
z przeprowadzeniem wyborów prezyden-
ckich, mających odbyć się 10 maja 2020 r., 
a także przewidujące zmiany w organizacji 
Narodowego Funduszu Zdrowia i zarządza-
niu nim. 

Ustawa wprowadza kolejne rozwiązania 
w ochronie zdrowia, mające zapewnić jego 
sprawne i efektywne działanie w czasie epi-
demii. Przewiduje m.in. elektronizację pro-
cedury składania, rozpatrywania i realizacji 
zapotrzebowań na produkty lecznicze i środ-
ki spożywcze specjalnego przeznaczenia oraz 
wniosków o dopuszczenie do obrotu produk-
tu leczniczego. W tym celu zostanie utwo-
rzony system obsługi importu docelowego.

Zgodnie z nowymi przepisami położne 
w czasie epidemii mogą udzielać świadczeń 
zdrowotnych wszystkim pacjentom, opieku-
nowie medyczni zaś przejściowo – pobierać 
wymazy z górnych dróg oddechowych do 
badań diagnostycznych na wykrycie wirusa 
SARS-CoV-2. Umożliwiono ponadto otrzy-
mywanie przez pacjenta informacji o e-re-
cepcie nie tylko drogą elektroniczną i SMS, 
ale także w aplikacji mobilnej. Wprowadzono 

Nowelizacja wprowadza trwałe nieprze-
dawnianie się karalności zbrodni komuni-
stycznych, podobnie jak w wypadku zbrodni 
stanowiących, według prawa międzynarodo-
wego, zbrodnie przeciwko pokojowi, ludz-
kości lub zbrodnie wojenne. Według ustawy 
o Instytucie Pamięci Narodowej zbrodnie 
komunistyczne to represje lub inne formy 
naruszania praw człowieka wobec jednostek 
lub grup ludności, które popełnili funkcjona-
riusze państwa komunistycznego w latach 
1917–90, stanowiące przestępstwa według 
polskiej ustawy karnej obowiązującej w cza-
sie ich popełnienia. Zaliczają się do nich rów-
nież przestępstwa przeciwko dokumentom, 
czyli ich fałszowanie przez funkcjonariuszy 
państwa komunistycznego na szkodę osób 
trzecich. Zgodnie z wcześniejszymi przepi-
sami część tego rodzaju zbrodni przedawni-
łaby się 1 sierpnia 2020 r.

Ustawa obowiązuje od 31 lipca 2020 r. 
(DzU z 2020 r., poz. 1273).

14. posiedzenie Senatu 
(11–13 i 17–18 sierpnia 2020 r.) 

Zmiany w systemie ochrony zdrowia  
na czas epidemii

Senat wprowadził 57 poprawek do ustawy 
o zmianie niektórych ustaw w celu zapew-
nienia funkcjonowania ochrony zdrowia 
w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej 
ustaniu. Sejm przyjął 25 zmian, w większo-
ści o charakterze legislacyjnym, doprecy-
zowującym i redakcyjnym. Dzięki senackiej 
poprawce w czasie stanów zagrożenia epi-
demicznego lub epidemii ze względów bez-
pieczeństwa będzie można zrezygnować 
z  przeprowadzania egzaminu ustnego 
w sesji egzaminacyjnej danego egzaminu 
specjalizacyjnego. Przyjęto też poprawkę, 
zgodnie z którą w okresie obowiązywania 
stanów zagrożenia epidemicznego lub epi-
demii COVID-19 funkcjonariusz Służby 
Więziennej, zapewniający porządek i bez-
pieczeństwo w  urzędzie obsługującym 
ministra sprawiedliwości i Prokuraturze 
Krajowej, może pełnić służbę nie dłużej niż 
24 godziny, po których następuje co naj-
mniej 48 godzin wolnych od służby.

Akceptacji Sejmu nie uzyskały popraw-
ki eliminujące przepisy, które Senat uznał 

Senator Ewa Matecka, sprawozdawczyni komisji zdro-
wia w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw  
w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia 
w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu.
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rynkową zakupionych środków trwałych lub 
wyposażenia. 

Ustawa weszła w życie 1 września 2020 r. 
(DzU z 2020 r., poz. 1493).

Wsparcie finansowe dla ubezpieczycieli

Senat przyjął bez poprawek ustawę o wspar-
ciu rynku ubezpieczeń należności han-
dlowych w związku z przeciwdziałaniem 
skutkom gospodarczym COVID-19. Ma ona 

możliwość zdalnego kształcenia podyplo-
mowego i doskonalenia zawodowego oraz 
indywidualnego szkolenia praktycznego po-
łożnych. Wydłużono też termin, w którym 
osoby po odbyciu szkolenia na specjalistę 
psychoterapii uzależnień i instruktora tera-
pii uzależnień mogą przystąpić do egzaminu 
certyfikującego. Z kolei fizjoterapeuci mogą 
składać elektronicznie wnioski o rozpoczę-
cie szkolenia specjalizacyjnego, co umożliwi 
wszczęcie procedury postępowania kwalifi-
kacyjnego. Wybory organów Krajowej Izby 
Fizjoterapeutów mogły odbyć się w formie 
zdalnej.

Nowelizacja wprowadza ponadto zmiany 
w organizacji Narodowego Funduszu Zdro-
wia i zarządzaniu nim. Funkcję pracodawcy 
wobec osób zatrudnionych w oddziałach wo-
jewódzkich funduszu powierzono prezesowi 
NFZ. Rozszerzono zadania ministra zdrowia 
o podejmowanie działań związanych z za-
pewnieniem dostępu do świadczeń opieki 
zdrowotnej, w tym wydawanie poleceń NFZ. 
Ustawa przewiduje również jednorazową re-
kompensatę dla podmiotów, które w związ-
ku z przeciwdziałaniem COVID-19 wykonały 
polecenie premiera związane bezpośrednio 
z przeprowadzeniem wyborów prezyden-
ckich, zaplanowanych na 10 maja 2020 r. 
Rekompensata obejmie różnicę między za-
sadnie poniesionym kosztem a  wartością 

Głosowanie w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia 
w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu.

Senator Ryszard Świlski, sprawozdawca komisji 
budżetu w sprawie ustawy o wsparciu rynku ubez-
pieczeń należności handlowych w związku z przeciw-
działaniem skutkom gospodarczym COVID-19.
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Obszarów Wiejskich na lata 2014–20, czyli 
1 mld 200 mln zł. Pomoc przyznaje i wypła-
ca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa . W formie jednorazowej płat-
ności ryczałtowej otrzymają ją producenci 
krów mięsnych i mlecznych, świń, owiec, 
kóz, drobiu rzeźnego i nieśnego oraz roślin 
ozdobnych. Wsparcie na gospodarstwo ma 
wynieść od 1 do 30 tys. zł. 

Ustawa weszła w życie 25 sierpnia 2020 r. 
(DzU z 2020 r., poz. 1440).

Nowe zasady delegowania pracowników

Senat odrzucił ustawę o zmianie ustawy 
o  delegowaniu pracowników w  ramach 
świadczenia usług oraz niektórych in-
nych ustaw. Przesądził o tym, jak napisa-
no w uzasadnieniu stanowiska Izby, tryb 
prac nad ustawą w Sejmie. Dodano wów-
czas przepisy, które „budzą istotne wątpli-
wości co do ich zgodności z konstytucją, 
ponieważ zostały uchwalone bez docho-
wania trybu wymaganego dla sejmowego 
postępowania ustawodawczego”. Wniosek 
Senatu o odrzucenie noweli nie został za-
akceptowany przez Sejm.

Ustawa wprowadza do polskiego pra-
wa przepisy dyrektywy Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady UE z 28 czerwca 2018 r., 
zmieniającej dyrektywę dotyczącą delego-
wania pracowników w ramach świadczenia 
usług. Jej cele to likwidacja nieuczciwych 
praktyk i promowanie zasady, że za tę samą 
pracę w  tym samym miejscu powinno 

ograniczyć ryzyko ponoszone przez zakła-
dy ubezpieczeń, związane ze zwiększeniem 
liczby i wysokości odszkodowań wypłaca-
nych w okresie pogorszenia koniunktury 
gospodarczej, spowodowanego pandemią 
COVID-19. Określa zasady i warunki częś-
ciowego przejmowania przez Skarb Państwa 
od zakładów ubezpieczeń ryzyka z tytułu 
umów ubezpieczenia należności handlo-
wych, powstałych od 1 kwietnia do 31 grud-
nia 2020 r. Cesja ryzyka będzie możliwa na 
podstawie umowy podpisanej z ministrem 
rozwoju w ciągu 3 miesięcy od wejścia w ży-
cie ustawy. Zgodnie z ustawą Skarb Pań-
stwa może się zobowiązać do częściowego 
przejęcia ryzyka ubezpieczeniowego moż-
liwych odszkodowań w  zamian za stały 
udział w składce ubezpieczeniowej. Skarb 
Państwa pokryje 80% szkód wypłaconych 
przez zakłady ubezpieczeń w  zamian za 
80% składki brutto. Jeśli kwota wypłaco-
nych przez zakład ubezpieczeń odszkodo-
wań objętych umową, pomniejszona o zysk 
z  regresów, przekroczy 243,75% składki 
przypisanej brutto, należnej danemu zakła-
dowi z tytułu ubezpieczeń należności han-
dlowych w 2019 r., udział Skarbu Państwa 
w ryzyku wyniesie 100%, ale nie więcej niż 
375% składki. Środki na pokrycie kosztów 
odszkodowań będą przekazywane z fundu-
szu przeciwdziałania COVID-19, a po jego 
likwidacji – z części budżetowej ministra 
właściwego ds. gospodarki. 

Ustawa obowiązuje od 21  sierp-
nia 2020 r. (DzU z 2020 r., poz. 1422).

Pomoc dla rolników

Izba poparła bez poprawek ustawę o zmia-
nie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów 
wiejskich z udziałem środków Europejskie-
go Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w  ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020 oraz ustawy o  krajowym sy-
stemie ewidencji producentów, ewidencji 
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wnio-
sków o przyznanie płatności. Na jej podsta-
wie jest udzielane tymczasowe wsparcie 
dla rolników, mikroprzedsiębiorstw 
oraz małych i  średnich przedsiębiorstw 
szczególnie dotkniętych kryzysem zwią-
zanym z  COVID-19. Na  pomoc przewi-
dziano 2% środków z Programu Rozwoju 

Senator Jerzy Chróścikowski, sprawozdawca komisji 
rolnictwa w sprawie nowelizacji ustawy o wspieraniu 
rozwoju obszarów wiejskich.
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w  zakresie nadużyć, obowiązek informo-
wania Komisji Europejskiej o wypadkach 
opóźnień w dostarczaniu informacji doty-
czących delegowania oraz działalność kon-
trolną w zakresie delegowania.

Większość przepisów obowiązuje od 
4 września 2020 r. (DzU z 2020 r., poz. 1423).

Świadczenie dla zesłanych  
lub deportowanych do ZSRR  
w latach 1936–56

Izba uchwaliła 3  poprawki do ustawy 
o  świadczeniu pieniężnym przysługują-
cym osobom zesłanym lub deportowanym 
do Związku Socjalistycznych Republik Ra-
dzieckich w latach 1939–1956. Dzięki tym 
zmianom, przyjętym przez Sejm, ze świad-
czenia będą mogły skorzystać także osoby, 
które ze względu na  polską narodowość 
w 1936 r. zostały przymusowo deportowa-
ne z Wołynia do Kazachstanu, oraz ofiary 
tzw. akcji polskiej w latach 1937–38. 

Ustawa określa zasady, wysokość i tryb 
przyznawania jednorazowego świadcze-
nia pieniężnego osobom zesłanym lub de-
portowanym przez władze ZSRR w latach  
1936–56. Wysokość świadczenia zależy od 
czasu przebywania na zesłaniu lub deporta-
cji. Świadczenie jest przyznawane jednora-
zowo w wysokości 200 zł za każdy miesiąc 
okresu podlegania represjom. Jego kwota nie 
może być niższa niż 2400 zł. Szacuje się, że 
z ustawy skorzysta ok. 22 tys. osób. Koszt 
wypłaty świadczeń wyniesie ok. 290 mln zł.

Ustawa obowiązuje od 21  wrześ-
nia 2020 r. (DzU z 2020 r., poz. 1428).

przysługiwać to samo wynagrodzenie. Dy-
rektywa ma także zapewnić uczciwe warunki 
wynagrodzenia pracownikom delegowanym 
i równe warunki konkurencji między przed-
siębiorstwami delegującymi pracowników 
a  lokalnymi przedsiębiorstwami w  kraju 
przyjmującym. Zgodnie z ustawą w okre-
sie delegowania pracownik ma być objęty 
prawem kraju przyjmującego. Pracodawca 
delegujący pracownika do Polski musi za-
tem zapewnić mu warunki zatrudnienia nie 
mniej korzystne niż te, które określa kodeks 
pracy. Nowela ogranicza okres delegowania 
pracowników do 12 miesięcy z możliwością 
przedłużenia go o 6 miesięcy na podstawie 
umotywowanego powiadomienia Pań-
stwowej Inspekcji Pracy. Po upływie 12 lub 
18 miesięcy delegowania pracownik uzyska 
szerszy zakres gwarantowanych warunków 
zatrudnienia, nie obejmą one jednak zasad 
i trybu zawierania i rozwiązywania umów 
o pracę oraz stosowania klauzul o zakazie 
konkurencji, a także pracowniczych progra-
mów emerytalnych i pracowniczych planów 
kapitałowych.

Ustawa przewiduje ponadto czasową li-
beralizację stabilizującej reguły wydatkowej; 
prognozowana kwota wydatków w projek-
cie ustawy budżetowej na rok 2021 zostałaby 
pomniejszona o przewidywane na ten rok 
wydatki jednostek samorządu terytorialne-
go. Umożliwia też wydłużenie okresu sto-
sowania pracy zdalnej w ciągu 3 miesięcy 
po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicz-
nego lub epidemii.

Kompetencje Państwowej Inspekcji Pra-
cy zostały rozszerzone m.in. o współpracę 
z organami innych państw członkowskich 

Senator Magdalena Kochan, sprawozdawczyni komisji 
rodziny w sprawie nowelizacji ustawy o delegowaniu 
pracowników w ramach świadczenia usług. 

Senator Bogusława Orzechowska, sprawozdawczy-
ni komisji rodziny w sprawie ustawy o świadczeniu 
pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub 
deportowanym do ZSRR w latach 1939–56.
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Celem nowelizacji jest zmniejszenie 
kosztów i obciążeń administracyjnych dla 
właścicieli pojazdów. Ustawa przewiduje 
zniesienie obowiązku posiadania przy sobie 
prawa jazdy i okazywania go podczas kon-
troli. Umożliwia rejestrację pojazdu w miej-
scu czasowego zamieszkania właściciela, 
zachowanie numeru rejestracyjnego przy 
przerejestrowywaniu pojazdu przez nowe-
go właściciela, a  także rejestrację on-line 
nowych pojazdów kupionych w salonach, 
dokonywaną przez sprzedawców w imieniu 
kupujących. Likwiduje też obowiązek wyda-
wania karty pojazdu. 

Ustawa, z pewnymi wyjątkami, wejdzie 
w życie 4 grudnia 2020 r. (DzU z 2020 r., 
poz. 1517).

Wyższe wynagrodzenia osób  
pełniących funkcje publiczne

Izba odrzuciła ustawę o zmianie niektó-
rych ustaw w  zakresie wynagradzania 
osób sprawujących funkcje publiczne oraz 
o zmianie ustawy o partiach politycznych. 
Jak napisano w uzasadnieniu stanowiska 
Senatu, było to spowodowane negatyw-
nym odbiorem „propozycji podwyższenia 
zarówno wynagrodzeń osób zajmujących 
kierownicze stanowiska państwowe oraz 
uposażeń parlamentarzystów, jak i  sub-
wencji wypłacanej partiom politycznym 
w czasie, gdy w związku z sytuacją epide-
miczną, w tym na skutek działań podjętych 
w celu zwalczania, przeciwdziałania i za-
pobiegania COVID-19, wielu pracowników 
otrzymuje wynagrodzenia w  obniżonej 

Czasowa zmiana definicji  
drewna energetycznego

Senat odrzucił ustawę o zmianie ustawy 
o odnawialnych źródłach energii. Jak na-
pisano w uzasadnieniu stanowiska, propo-
nowana w ustawie zmiana definicji drewna 
energetycznego będzie miała negatywne 
skutki przyrodnicze, a także dla polskie-
go przemysłu drzewnego. Podkreślono,  
że równie istotne znaczenie ma brak kon-
sultacji społecznych w sprawie tej noweli. 
Stanowisko Senatu odrzucił jednak Sejm.

Nowela zmienia do  31  marca  2021  r. 
definicję drewna energetycznego, tak aby 
można było wykorzystać surowiec drzew-
ny na cele energetyczne. Rozwiązanie to ma 
zapewnić ciągłość zrównoważonej gospo-
darki leśnej na czas trwania stanu epidemii 
COVID-19 i po nim, gdyż obecnie zanoto-
wano spadek odbioru surowca drzewnego 
przez przemysł drzewny; w lasach zalega  
2,8 mln m3 pozyskanego drewna.

Ustawa obowiązuje od 1  październi-
ka 2020 r. (DzU z 2020 r., poz. 1503).

Ułatwienia dla kierowców

Izba wprowadziła 5 poprawek do ustawy 
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu dro-
gowym oraz niektórych innych ustaw. 
Sejm przyjął 4  senackie zmiany legis-
lacyjne i  doprecyzowujące, odrzucił zaś 
propozycję zrekompensowania powiatom 
dochodów utraconych na  skutek wejścia 
w życie ustawy; środki miały pochodzić 
z funduszu Centralnej Ewidencji Pojazdów 
i Kierowców.

Senator Jolanta Hibner, sprawozdawczyni komisji go-
spodarki narodowej w sprawie noweli ustawy o odna-
wialnych źródłach energii.

Senator Jadwiga Rotnicka, sprawozdawczyni komi-
sji środowiska w sprawie nowelizacji prawa o ruchu 
drogowym.
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– 0,85-krotności wynagrodzenia zasad- 
niczego sędziego SN. Wojewodom przy-
sługiwałoby wynagrodzenie odpowiada- 
jące 0,75-krotności wynagrodzenia zasad-
niczego sędziego SN, a  wicewojewodom  
– 0,65-krotności. Nie więcej niż 0,75-krot- 
ność wynagrodzenia sędziego SN, określo-
nego w  stawce podstawowej, pobieraliby 
marszałkowie   i  wicemarszałkowie woje-
wództw oraz pozostali członkowie zarządu 
województwa. Dla przewodniczących zarzą-
du związków i pozostałych członków zarządu 
w związkach jednostek samorządu terytorial-
nego ustawa przewidywała wynagrodzenie 
w wysokości nie większej niż 0,58-krotność 
wynagrodzenia sędziego SN, podobnie jak dla 
starostów, wicestarostów i pozostałych człon-
ków zarządu powiatu, a dla wójtów, burmi-
strzów i prezydentów miast – nie więcej niż 
0,70-krotność.

Świadczenie wyrównawcze dla działaczy 
opozycji antykomunistycznej  
i represjonowanych z powodów 
politycznych

Senat poparł bez poprawek ustawę 
o zmianie ustawy o działaczach opozycji 
antykomunistycznej oraz osobach repre-
sjonowanych z powodów politycznych oraz 
niektórych innych ustaw. Przewiduje ona 
świadczenie wyrównawcze dla działaczy 
opozycji antykomunistycznej i  osób re-
presjonowanych z powodów politycznych, 
których emerytura lub renta inwalidzka 
lub renta z  tytułu niezdolności do pracy 
jest niższa niż 2400 zł. Ustawa wprowa-
dza także ulgi na przejazdy środkami ko-
munikacji miejskiej w wysokości 50% oraz 
na przejazdy w komunikacji krajowej środ-
kami publicznego transportu zbiorowego 
w wysokości 51%. Przyznaje również prawo 
do ubezpieczenia zdrowotnego i przewidu-
je opłacanie składek działaczom i osobom 
represjonowanym, którzy nie podlegają 
ubezpieczeniu społecznemu lub nie pobie-
rają emerytury ani renty.

Data wejścia ustawy w życie to 15 paź-
dziernika 2020 r. (DzU z 2020 r., poz. 1578).

„Tarcza antykryzysowa” dla kultury

Izba przyjęła bez poprawek ustawę o zmia-
nie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

wysokości lub obawia się o  swoje miej-
sce pracy, a  przedsiębiorcy borykają się 
ze znacznie zwiększonym ryzykiem pro-
wadzonej działalności bądź doświadczają 
problemu braku płynności finansowej”. 
Sejm nie ustosunkował się dotychczas do 
tego wniosku.

Nowelizacja przewidywała, że wyna-
grodzenia m.in. prezydenta, senatorów 
i posłów, premiera, ministrów, wojewodów 
i marszałków województwa byłyby uzależnio-
ne nie – jak dotychczas – od kwoty bazowej, 
corocznie określanej w ustawie budżetowej, 
ale od wysokości wynagrodzeń sędziów Sądu 
Najwyższego. Przepisy te przyznawały wy-
nagrodzenie również żonie prezydenta RP. 
Podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadni-
czego sędziego SN w danym roku stanowiło-
by przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 
roku poprzedniego (4839,24 zł w II kwartale 
2019 r.). Prezydentowi RP na tej podstawie 
przysługiwałoby wynagrodzenie w  wyso-
kości 1,3-krotności wynagrodzenia sędzie-
go SN, określonego w stawce podstawowej, 
a jego żonie – 0,9-krotności wynagrodzenia 
sędziego SN. Wynagrodzenie marszałków 
Sejmu i Senatu oraz premiera odpowiadało-
by 1,1-krotności wynagrodzenia sędziego SN, 
określonego w stawce podstawowej, a posła 
i senatora – 0,63-krotności wynagrodzenia 
zasadniczego sędziego SN. Wicepremie-
rzy zarabialiby tyle co sędziowie, mini-
strowie – 0,9-krotność, a wiceministrowie  

Senator Sławomir Rybicki, sprawozdawca komisji re-
gulaminowej w sprawie ustawy o zmianie niektórych 
ustaw w zakresie wynagradzania osób sprawujących 
funkcje publiczne.
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danych z analogicznego okresu 2019 r. Z ko-
lei przedsiębiorcy prowadzący działalność 
gospodarczą w  sferze muzyki, teatru lub 
tańca i  organizacje pozarządowe prowa-
dzące taką działalność będą mogły uzyskać 
pomoc w  wysokości do  50% przychodów 
utraconych ze sprzedaży biletów za tożsa-
my okres, obliczonych na podstawie danych 
z analogicznego okresu z 2019 r. Nowelizacja 
przewiduje też, że minister kultury będzie 
mógł przeznaczyć nie więcej niż 25 mln zł 
na pomoc socjalną dla twórców w trudnej 
sytuacji spowodowanej pandemią. 

Ustawa obowiązuje od 5 września 2020 r. 
(DzU z 2020 r., poz. 1478).

Dodatki motywacyjne dla funkcjonariuszy 
pozostających w służbie

Senat wprowadził 29 poprawek do ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach dotyczących 
wsparcia służb mundurowych nadzorowa-
nych przez ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie 
Więziennej oraz niektórych innych ustaw. 
Sejm poparł 21 z nich. Jedna z przyjętych 
poprawek zwiększyła do 4-krotności prze-
ciętnego miesięcznego uposażenia kwo-
tę zwrotu kosztów wydatkowanych przez 
funkcjonariuszy na ochronę prawną. Kolej-
ne pozwolą na zaliczanie policjantom i stra-
żakom okresu służby do wysługi lat pracy 
bez uzależniania tego od terminu podjęcia 
pracy po dniu zwolnienia ze służby. Inne 
poprawki ujednoliciły przepisy dotyczące 
wyżywienia. Przewidują one, że prawo poli-
cjantów do wyżywienia w naturze powinno 
zależeć wyłącznie od ilości godzin pełnionej 

związanych z  zapobieganiem, przeciw-
działaniem i zwalczaniem COVID-19, in-
nych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych oraz ustawy 
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiąza-
niach związanych z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywo-
łanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 
niektórych innych ustaw. Nowela przewi-
duje, że samorządowe instytucje kultury, 
organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy 
prowadzący działalność w dziedzinie tea-
tru, muzyki lub tańca otrzymają wspar-
cie finansowe w  wysokości 400  mln  zł, 
50 mln zł przewidziano dla organizatorów 
techniki koncertowej. Środki mają zapew-
nić ciągłość działalności artystycznej. Zo-
staną także przeznaczone na finansowanie 
wynagrodzeń i zwiększenie bezpieczeń-
stwa epidemiologicznego.

Zgodnie z  nowelą samorządowe ar-
tystyczne instytucje kultury będą mogły 
ubiegać się o wsparcie w wysokości do 40% 
utraconych przychodów z działalności statu-
towej i dodatkowej za okres od 12 marca do 
31 grudnia 2020 r., obliczonych na podstawie 

Senator Barbara Zdrojewska, sprawozdawczyni ko-
misji kultury w sprawie tzw. tarczy antykryzysowej 
dla kultury.

Senator Wiktor Durlak (z prawej), sprawozdawca 
komisji samorządu terytorialnego w sprawie ustawy  
o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia 
służb mundurowych.
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15. posiedzenie Senatu 
(10–11 września 2020 r.)

Dodatkowa pomoc dla branży turystycznej

Senat uchwalił 45 poprawek do ustawy 
o zmianie ustawy o szczególnych rozwią-
zaniach związanych z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 
innych ustaw. Sejm przyjął 33 z nich. Se-
nackie poprawki zmniejszyły z 80% do 75% 
stopień obniżenia przychodu z prowadzo-
nej działalności jako wymogu uzyskania 
dodatkowego świadczenia postojowego. 
Zwolniły  organizatorów turystyki z obo-
wiązku opłacania składek na ubezpiecze-
nia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, 
Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwa-
rantowanych Świadczeń Pracowniczych 
lub Fundusz Emerytur Pomostowych. 
Wydłużyły ponadto do 30 września 2020 r. 
okres ich zwolnienia z obowiązku opłacania 
należnych składek. Zgodnie z senackimi 
poprawkami zmodyfikowano sposób obli-
czania wysokości opłaty wnoszonej przez 
organizatora turystyki na  Turystyczny 
Fundusz Pomocowy. Doprecyzowano też, 
że organizator turystyki otrzymuje zwrot 
wpłat i opłat wniesionych na rzecz Tury-
stycznego Funduszu Pomocowego, jeżeli 
jego wniosek o wsparcie nie został rozpa-
trzony. Pozostałe przyjęte poprawki miały 
charakter legislacyjny i redakcyjny. Sejm 
nie zgodził się na proponowane przez Se-
nat rozszerzenie kręgu podmiotów, któ-
rym przysługuje dodatkowe świadczenie 

służby. Policjanci w służbie kandydackiej 
uzyskali prawo do podwyższonej staw-
ki żywieniowej na urlopie lub przepustce. 
Pozostałe zmiany miały charakter redak-
cyjny i  doprecyzowujący. Sejm odrzucił 
poprawki, w których Senat wskazał okresy 
służby i zatrudnienia uwzględniane przy 
ustalaniu wysokości dodatku za wysługę 
lat dla funkcjonariuszy Służby Więziennej, 
a także poprawkę przyznającą funkcjona-
riuszom Krajowej Administracji Skarbo-
wej świadczenie motywacyjne i prawo do 
zwrotu kosztów poniesionych na ochronę 
prawną w takiej samej wysokości, jak przy-
sługujące w innych służbach. 

Ustawa przewiduje m.in. specjalne 
dodatki motywacyjne dla funkcjonariuszy 
Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony 
Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służ-
by Więziennej, którzy zdecydują się pozostać 
w służbie zamiast odejść na emeryturę po 
25 latach pracy. Dodatki będą przyznawane 
zamiast emerytury: w wysokości 1,5 tys. zł 
brutto miesięcznie po 25  latach służby, 
a w wysokości 2,5 tys. zł – po 28,5 latach. 
Wprowadza też m.in. możliwość wzmoc-
nienia ochrony prawnej funkcjonariuszy 
Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony 
Państwa i  Służby Więziennej w  wypadku 
ich uczestniczenia w postępowaniu karnym. 
Przewidziano, że funkcjonariuszowi będzie 
przysługiwać zwrot kosztów poniesionych 
na ochronę prawną, jeżeli postępowanie kar-
ne prowadzone w związku z wykonywaniem 
przez niego czynności służbowych zakończy 
się wyrokiem uniewinniającym lub zostanie 
umorzone.

Ustawa reguluje również kwestie ekwi-
walentu pieniężnego za  niewykorzystany 
urlop wypoczynkowy (1/21 miesięcznego wy-
nagrodzenia za każdy dzień zaległego urlopu, 
a nie – jak dotychczas – 1/30) i wprowadza 
nowe zasady prowadzenia postępowań dy-
scyplinarnych w Policji, Straży Granicznej 
i Służbie Ochrony Państwa. Ujednolicono 
też przepisy dotyczące wyżywienia forma-
cji mundurowych. Szczegółowo określono 
warunki otrzymywania tzw.  wyżywienia 
w naturze i wprowadzono możliwość przy-
znawania świadczenia pieniężnego w  za-
mian za nie. 

Większość przepisów ustawy weszła 
w życie 1 października 2020 r. (DzU z 2020 r., 
poz. 1610).

Senator Wojciech Piecha, sprawozdawca komisji go-
spodarki narodowej w sprawie tzw. tarczy antykry-
zysowej dla branży turystycznej.
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wnioskiem. Turystyczny Fundusz Pomoco-
wy w ciągu 6 lat dokona zwrotu tych kwot do 
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 czy 
do budżetu państwa. 

Zgodnie z nowelizacją o wypłatę świad-
czeń postojowych będą się mogli ubiegać 
prowadzący działalność sezonową piloci 
wycieczek i przewodnicy turystyczni, którzy 
zawiesili działalność po 31 sierpnia 2019 r. 
i  wykonywali ją sezonowo nie dłużej niż 
9 miesięcy w roku, a także agenci turystycz-
ni. Część branż, która do tej pory skorzystała 
z postojowego, będzie miała prawo do dodat-
kowego świadczenia.

Branża turystyczna będzie zwolniona ze 
składek, m.in. na ZUS, należnych od 1 czerw-
ca do 30 września 2020 r., pod warunkiem 
wykazania znacznego uszczuplenia przycho-
dów (co najmniej o 75% w stosunku do przy-
chodu z tego samego miesiąca 2019 r.) oraz 
złożenia wniosku i  rozliczeń za czerwiec, 
lipiec i sierpień 2020 r. do końca września.

Większość przepisów ustawy weszła 
w życie 1 października 2020 r. (DzU z 2020 r., 
poz. 1639).

Usprawnienie postępowań przed Komisją 
ds. usuwania skutków prawnych  
decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących  
nieruchomości warszawskich

Izba wprowadziła 19  poprawek do usta-
wy o zmianie ustawy o szczególnych zasa-
dach usuwania skutków prawnych decyzji 
reprywatyzacyjnych dotyczących nieru-
chomości warszawskich, wydanych z na-
ruszeniem prawa, ustawy o komercjalizacji 

postojowe i zwolnienie z opłacania należ-
nych składek, m.in. o agencje reklamowe 
i pozostałe agencje transportowe, pilotów 
wycieczek i przewodników turystycznych, 
działalność związaną z  organizacją tar-
gów, wystaw, kongresów i  projekcją fil-
mów. Posłowie odrzucili też propozycje 
Izby, aby z  wypłaty świadczeń postojo-
wych skorzystali również organizatorzy 
turystyki wpisani do właściwego rejestru 
po 7 marca 2020 r.

Nowelizacja tzw. tarczy antykryzyso-
wej dla branży turystycznej wprowadza 
instrumenty mające wzmocnić pierwotnie 
zakładaną pomoc dla przedstawicieli branży 
turystycznej. Zgodnie z tzw. tarczą antykry-
zysową 1.0 z 8 marca 2020 r. biura turystycz-
ne mogły oferować vouchery na wyjazdy 
klientom, jeżeli ich impreza się nie odbyła 
w związku z wybuchem epidemii, lub też 
zwrot pieniędzy w ciągu 180 dni. Z danych 
wynika, że do końca czerwca niecałe 30% 
podróżnych zdecydowało się na przyjęcie 
vouchera. Nowela przewiduje, że organiza-
tor turystyki może złożyć do Ubezpiecze-
niowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) 
wniosek o udzielenie wypłaty wraz z wy-
kazem umów, od których odstąpili klien-
ci. Podróżny z kolei ma prawo ubiegać się 
w UFG o rekompensatę. Wnioski i organi-
zatora turystyki, i podróżnego UFG będzie 
weryfikował, a następnie dokonywał wypłat 
na rzecz podróżnych. Taka weryfikacja ma 
trwać maksymalnie do 4 miesięcy, a rekom-
pensaty mają być wypłacane w ciągu 14 dni 
od jej zakończenia. Środki na wypłaty po-
chodzą z nowo utworzonego Turystycznego 
Funduszu Zwrotów, stanowiącego wyodręb-
niony rachunek w Banku Gospodarstwa Kra-
jowego, a zasilanego m.in. z budżetu państwa 
czy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Nowela przewiduje także utworzenie 
Turystycznego Funduszu Pomocowego, 
który ma udzielać pożyczek na zwroty wpłat 
klientów w nadzwyczajnych i nieuniknio-
nych okolicznościach w terminie 7 dni od 
złożenia wniosku. Warunkiem udzielenia 
pożyczki jest wpłata organizatora na rzecz 
Turystycznego Funduszu Pomocowego 
w wysokości 7,5% łącznej wartości wypłat 
objętych wnioskiem. O tę wartość organi-
zator turystyki będzie mógł pomniejszyć 
wysokość obligatoryjnej opłaty wynoszą-
cej 2,5%  łącznej wartości wypłat objętych 

Senator Aleksander Pociej, sprawozdawca komisji praw 
człowieka w sprawie nowelizacji ustawy o szczegól-
nych zasadach usuwania skutków prawnych decy-
zji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości 
warszawskich.
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nauki, oświaty i kultury, położenie gruntu 
w  ramach publicznego kompleksu wypo-
czynkowego lub niemożność pogodzenia 
z prawidłowym ukształtowaniem stosunków 
sąsiedzkich. Składający wniosek reprywaty-
zacyjny i jego ewentualni następcy prawni 
nie mogą być reprezentowani przez kurato-
ra spadku lub kuratora dla osoby nieznanej 
z miejsca pobytu. Sprzeciw wobec decyzji 
komisji przyznających odszkodowanie lub 
zadośćuczynienie przysługiwać będzie jedy-
nie lokatorom nieruchomości warszawskich, 
a m.st. Warszawie – nie. Wszystkie decyzje 
zaskarżone dotychczas wyłącznie przez m.st. 
Warszawa mają zostać uznane za ostateczne 
i prawomocne. Środki, z których wypłacone 
byłyby odszkodowania i zadośćuczynienia, 
w terminie 14 dni od wejścia w życia usta-
wy, m.st. Warszawa przekazałoby na rachu-
nek Funduszu Reprywatyzacji. W terminie 
30 dni od wejścia w życie ustawy będzie je 
wypłacać minister finansów. 

Większość przepisów ustawy weszła 
w życie 20 października 2020 r. (DzU z 2020 r., 
poz. 1709).

16. posiedzenie Senatu 
(29–30 września 2020 r.)

Regulacja praw pracowników Centrów  
Powiadamiania Ratunkowego

Izba przyjęła bez poprawek ustawę o zmia-
nie ustawy o  systemie powiadamiania 
ratunkowego, mającą umożliwić awans 
zawodowy pracownikom Centrów Powia-
damiania Ratunkowego, aby zatrzymać 

i niektórych uprawnieniach pracowników 
oraz ustawy o gospodarce nieruchomościa-
mi. Akceptację posłów uzyskało 7 zmian, 
m.in. doprecyzowująca, że podstawa umo-
rzenia postępowania dekretowego zachodzi, 
jeżeli nie zostały ustalone strony postępo-
wania. Pozwoli to umorzyć sprawy, w któ-
rych wpływała korespondencja inna niż 
wnioski dekretowe, ale aktualnie organ 
nie ma możliwości ustalenia stron lub ich 
adresów. Dotyczy to m.in. spraw, w których 
złożono wniosek dekretowy oraz prowa-
dzono korespondencję z urzędem w latach 
40. i 50. XX w., a następnie żadna ze stron 
nie interesowała się sprawą i stan taki trwa 
do dziś. Dzięki senackiej poprawce następ-
cy prawni uprawnionego, który zmarł, 
uzyskają prawo do odszkodowania lub za-
dośćuczynienia na podstawie decyzji ko-
misji ds. reprywatyzacji. Sejm podzielił też 
stanowisko Senatu, aby na postanowienie 
w sprawie umorzonego postępowania nie 
przysługiwało zażalenie. Pozostałe przy-
jęte zmiany miały charakter redakcyjny 
i doprecyzowujący. Sejm odrzucił m.in. po-
prawki rozszerzające katalog decyzji komisji 
ds. reprywatyzacji, które skutkują obowiąz-
kiem przejęcia nieruchomości w  zarząd 
przez m.st. Warszawę, a także zwalniają-
ce miasto z odpowiedzialności majątkowej 
względem właściciela budynku z  tytułu 
przejęcia i sprawowania zarządu. Nie poparł 
też zmiany nakładającej na Skarb Państwa 
obowiązek przejęcia zobowiązań i wierzy-
telności wynikających z  decyzji komisji 
ds. reprywatyzacji, wydanych przed dniem 
wejścia w życie ustawy, zobowiązujących do 
zwrotu nienależnych świadczeń. 

Nowelizacja ma usprawnić postępowa-
nia toczące się przed Komisją ds. usuwania 
skutków prawnych decyzji reprywatyzacyj-
nych dotyczących nieruchomości warszaw-
skich, wydanych z naruszeniem prawa, m.in. 
przeciwdziałać przewlekłości toczących się 
postępowań i zwiększyć zaufanie obywateli 
do komisji i jej rozstrzygnięć. 

Nowela umożliwia m.in. udzielenie peł-
nomocnictwa adwokata lub radcy prawne-
go do reprezentowania komisji, poszerza też 
dotychczasowy katalog przesłanek, stano-
wiących podstawę do nałożenia obowiązku 
zwrotu równowartości nienależnego świad-
czenia, m.in. o zajmowanie lokalu przez lo-
katora, przeznaczenie nieruchomości na cele 

Senator Andrzej Pająk, sprawozdawca komisji samo-
rządu terytorialnego w  sprawie nowelizacji ustawy 
o systemie powiadamiania ratunkowego.
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na dotychczasowym poziomie. Rozszerzy-
li także o agentów turystycznych katalog 
podmiotów, którym przysługuje dodatkowe 
świadczenie postojowe. Pozostałe popraw-
ki miały charakter legislacyjny, doprecyzo-
wujący i redakcyjny. 

Senatorowie uchwalili również powrót 
od 2021 r. do stawki podstawowej podatku 
VAT – 22 i 7%, a także likwidację przepisu 
utrzymującego podwyższone stawki VAT 
w kolejnych latach i określającego warunki 
powrotu do stawek podstawowych. Skreślili 
też przepis, zgodnie z którym w celu prze-
ciwdziałania COVID-19 Rada Ministrów 
mogłaby przyjmować programy rządowe 
udzielania wsparcia finansowego skiero-
wane do poszczególnych przedsiębiorców 
lub ich grup. Opowiedzieli się również 
przeciwko przywróceniu możliwości na-
kładania obowiązków na jednostki samo-
rządu terytorialnego i podmioty lecznicze 
oraz wydawania poleceń przedsiębiorcom 
czy samorządom przez ministra zdrowia, 
wojewodę czy prezesa Rady Ministrów. 
Uprawnienia te wygasły na początku wrześ-
nia 2020  r. Na te zmiany nie zgodził się  
jednak Sejm.

Nowelizacja przewiduje m.in. podwyż-
szenie o 1 mld 850 mln zł kapitału zakłado-
wego PLK SA z wykorzystaniem Funduszu 
Kolejowego. 850 mln zł trafi do spółek za-
leżnych PKP PLK, realizujących inwestycje 
na kolei, wykonujących roboty utrzymanio-
we i inwestycyjne jako podwykonawcy, a ich 
potencjał wykonawczy można zwiększyć 
tak, aby mogły być atrakcyjnym partnerem 
w wypadku kontraktów inwestycyjnych.

w strukturach tych najbardziej zaangażo-
wanych i doświadczonych. To oni bowiem 
istotnie wpływają na sprawne funkcjonowa-
nie systemu powiadamiania ratunkowego. 
W ustawie zaproponowano wprowadzenie 
gradacji stanowisk. Do struktury organi-
zacyjnej Centrów Powiadamiania Ratun-
kowego (CPR) mają zostać wprowadzone 
stanowiska: starszego operatora numeru 
alarmowego, koordynatora i koordynatora 
trenera. Operatorzy numerów alarmowych 
zostaną ponadto objęci ochroną przysłu-
gującą funkcjonariuszom publicznym, aby 
zapobiec sytuacjom, w których osoby doko-
nujące zgłoszeń bezkarnie im grożą. 

Nowelizacja przewiduje również reorga-
nizację zadań związanych z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem szkoleń pracowników, 
wprowadzenie nadzoru nad pracą CPR i pra-
cowników, a także uregulowanie zagadnień 
związanych z  funkcjonowaniem aplikacji 
mobilnej „Alarm 112”, służącej do przekazy-
wania zgłoszeń przez SMS.

Na mocy ustawy powstanie Krajowe 
Centrum Monitorowania Systemu Powia-
damiania Ratunkowego, do jego głównych 
zadań będą należeć m.in.: utrzymanie i roz-
wój systemu teleinformatycznego CPR, nad-
zór nad przestrzeganiem procedur obsługi 
zgłoszeń alarmowych, opracowywanie kry-
teriów oceny pracy CPR i ich pracowników, 
upowszechnianie wiedzy na temat numerów 
alarmowych.

Prezydent podpisał ustawę.

Przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym 
skutkom epidemii

Senatorowie wprowadzili 20 poprawek 
do  ustawy o  zmianie niektórych ustaw 
w celu przeciwdziałania społeczno-gospo-
darczym skutkom COVID-19. Wydłużyli do 
końca 2020 r. przewoźnikom, którzy uzy-
skali już licencje na wykonywanie trans-
portu drogowego w zakresie pośrednictwa 
przy przewozie osób, wyłącznie stosowa-
nie części przepisów ustawy o transpor-
cie drogowym, a pośrednikom – okres na 
uzyskanie licencji na wykonywanie trans-
portu drogowego w zakresie pośrednictwa 
przy przewozie osób. Senat zdecydował 
także o utrzymaniu do końca 2021 r. staw-
ki dopłaty do 1  wozokilometra przewo-
zu o charakterze użyteczności publicznej  

Senator Kazimierz Kleina, sprawozdawca komisji bu-
dżetu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw 
w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym 
skutkom COVID-19.



18 Kronika Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

za prawdziwych rodziców, a opiekunowie 
podopiecznych – za własne dzieci. 

Ustawa obowiązuje od 27 października 
2020 r. (DzU z 2020 r., poz. 1761).

Europejski kodeks wizowy i program  
ruchu bezwizowego z USA

Senat z 11 poprawkami przyjął noweliza-
cję ustawy o cudzoziemcach. Senatorowie 
zdecydowali m.in., że jedyną konsekwen-
cją pozyskania przez pracodawcę informa-
cji o skazaniu zatrudnionego przed dniem 
wejścia w życie ustawy pracownika niebę-
dącego członkiem korpusu służby cywil-
nej prawomocnym wyrokiem za umyślne 
przestępstwo lub umyślne przestępstwo 
skarbowe może być przeniesienie pracow-
nika na inne stanowisko pracy.  Pozostałe 
poprawki mają charakter legislacyjny i do-
precyzowujący. Sejm nie rozpatrzył dotych-
czas senackich poprawek. 

Nowelizacja wprowadza zmiany zwią-
zane z modyfikacją europejskiego kodeksu 
wizowego i wejściem Polski do programu 
ruchu bezwizowego z  USA. Dostosowuje 
polskie przepisy do zmian wprowadzonych 
rozporządzeniem PE i Rady Unii Europej-
skiej. Reguluje m.in. postępowania dotyczą-
ce wydawania, cofania i unieważniania wiz, 
pozostających w zakresie regulacji prawa 
krajowego. Wprowadza szczególne terminy 
wydania wizy krajowej przez konsula i spo-
sobu składania wniosku o  wydanie wizy 
krajowej. Zmienia także przepisy określa-
jące zawartość formularza wniosku o wy-
danie wizy krajowej. W celu ujednolicenia 

Ustawa zakłada również dokapitalizo-
wanie obligacjami o wartości nie większej 
niż 1 mld zł portów morskich o podstawo-
wym znaczeniu dla gospodarki narodowej, 
w tym 150 mln euro – Zarządu Morskiego 
Portu Gdynia.

Przewiduje także przekazanie dodatko-
wych środków do Funduszu Dróg Samorzą-
dowych, obniżenie od 2021 r. akcyzy od paliw 
silnikowych o 23 zł za 1000 l i podwyższenie 
o tyle samo opłaty paliwowej, która stanowi 
przychód Krajowego Funduszu Drogowego, 
Funduszu Kolejowego i Funduszu rozwo-
ju przewozów autobusowych użyteczno-
ści publicznej. Spowoduje to przesunięcie 
687,2 mln zł rocznie od 2021 r.

Nowela zakłada także skorelowanie 
stawek VAT ze stanem finansów publicz-
nych, czyli z  ogólną kondycją gospodar-
ki w związku ze stanem epidemii (relacja 
państwowego długu publicznego netto do 
PKB nie większa niż 43%, suma corocznych 
różnic między wartością relacji wyniku no-
minalnego do PKB a poziomem średnio-
okresowego celu budżetowego nie mniejsza 
niż – 6%). Umożliwia też wydłużenie o ko-
lejny rok realizacji wydatków budżetowych 
zaplanowanych na 2020 r., w tym m.in. pro-
gramu Maluch+.

Większość przepisów ustawy weszła 
w życie 9 października 2020 r. (DzU z 2020 r., 
poz. 1747).

Wychowankowie rodzin zastępczych  
i rodzinnych domów dziecka zwolnieni 
z podatku od spadków i darowizn

Izba przyjęła bez poprawek ustawę o zmia-
nie ustawy o podatku od spadków i daro-
wizn, która poszerza krąg uprawnionych 
do zwolnienia z podatku od spadków i da-
rowizn o  wychowanków rodzin zastęp-
czych i rodzinnych domów dziecka. Nowe 
rozwiązania obejmują rodziny zastępcze, 
rodzinne domy dziecka, placówki opie-
kuńczo-wychowawcze i inne formy opieki 
sprawowanej przez osoby spokrewnione 
i niespokrewnione, definiowane w ustawie 
o pieczy zastępczej.

Zgodnie z uzasadnieniem dzieci w za-
stępczej opiece rodzinnej czy rodzinnym 
domu dziecka w większości są wychowy-
wane przez całe swoje dzieciństwo, w wie-
lu wypadkach uważają swoich opiekunów 

Senator Paweł Arndt, sprawozdawca komisji budżetu 
w sprawie nowelizacji ustawy o podatku od spadków 
i darowizn.
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do nowelizacji ustawy o zmianie ustawy 
o wspieraniu termomodernizacji i remon-
tów. Sejm nie ustosunkował się dotychczas 
do senackich zmian. 

Nowela stwarza warunki do podjęcia 
działań eliminujących zjawiska smogu, prze-
de wszystkim tzw. niskiej emisji pochodzą-
cej z sektora komunalno-bytowego. Zakłada 
m.in. zwiększenie efektywności progra-
mu „Stop smog”, skierowanego do gmin, 
w których stężenie zanieczyszczeń powie-
trza przekracza normy unijne. Przewiduje 
zmniejszenie (z 2 do 1% lub 20 budynków) 
minimalnej liczby budynków jednorodzin-
nych, która umożliwi samorządom stara-
nie się o środki z programu. Jeśli wcześniej 
gmina zawarła co najmniej 1 porozumienie, 
możliwe będzie jednorazowe zniesienie tego 
limitu. W ramach usprawnienia programu 
zmniejszono również z 50 do 30% wyma-
ganej redukcji zapotrzebowania na ciepło 
grzewcze, liczonego łącznie dla wszystkich 
przedsięwzięć niskoemisyjnych realizowa-
nych przez gminę. Do takich inwestycji zo-
staną zaliczone m.in. przyłączenie budynku 
do sieci elektroenergetycznej czy moderni-
zacja przyłącza ciepłowniczego, gazowego 
lub elektroenergetycznego. Wymagany okres 
utrzymania efektów przedsięwzięć niskoe-
misyjnych w ramach programu „Stop smog” 
ma się skrócić z 10 do 5 lat. Nowe przepisy 
pozwolą również na realizację przedsięwzięć 
niskoemisyjnych w  budynkach będących 
w zasobach mieszkaniowych gminy, a także 

procedury wydawania wiz Schengen i wiz 
krajowych zrezygnowano z podstawy odmo-
wy wydania wizy krajowej związanej z po-
siadaniem przez cudzoziemca dokumentu 
podróży, który nie spełnia kryteriów okre-
ślonych w ustawie o cudzoziemcach.

Nowela wprowadza również odpo-
wiednie środki, pozwalające na wykonanie 
obowiązku wynikającego z  przystąpienia 
Polski do programu ruchu bezwizowego 
ze Stanami Zjednoczonymi. USA wymaga-
ją, aby urzędnicy imigracyjni w państwie 
objętym programem ruchu bezwizowego 
byli sprawdzani pod względem karalności. 
Niezależnie od poziomu dostępu do informa-
cji niejawnych lub wrażliwych polscy urzęd-
nicy imigracyjni będą sprawdzani pod tym 
względem (czyny zabronione, odpowiadające 
przestępstwom umyślnym i umyślnym prze-
stępstwom skarbowym). Brak uprzedniej ka-
ralności będzie wymagany nie tylko wobec 
osób dopiero zatrudnianych, ale również 
wobec pracowników, którzy zdecydują się 
na zmianę dotychczasowego stanowiska na 
zatrudnienie jako urzędnika imigracyjnego.

Nowela wprowadza również zmiany 
w zakresie podróżnego ubezpieczenia me-
dycznego, którego posiadanie przez cudzo-
ziemca stanowi jeden z wymogów uzyskania 
wizy krajowej i wjazdu na terytorium RP. 

Walka ze smogiem w sektorze 
komunalno-bytowym

Izba uchwaliła 3 poprawki o  charakte-
rze redakcyjnym i  doprecyzowującym 

Senator Janusz Pęcherz, sprawozdawca komisji: śro-
dowiska oraz nadzwyczajnej ds. klimatu w  sprawie 
nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji 
i remontów. 

Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka, spra-
wozdawczyni komisji: samorządu terytorialnego 
oraz praw człowieka w  sprawie nowelizacji ustawy 
o cudzoziemcach.
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sób skutkujący nierównym traktowaniem 
wnioskodawców. Senatorowie zapropo-
nowali też, aby programy inwestycyjne fi-
nansowane z  subfunduszu modernizacji 
podmiotów leczniczych mogły obejmować 
wsparcie rozwoju infrastruktury udziela-
nia nie tylko świadczeń opiekuńczo-leczni-
czych, lecz również pozostałych świadczeń 
opieki zdrowotnej, a  także by minimalna 
wysokość środków finansowych przezna-
czanych corocznie na finansowanie ochrony 
zdrowia, o której mowa w ustawie o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych, nie obejmowała 
corocznych wpłat z  budżetu państwa do 
Funduszu Medycznego. Senat wprowadził 
również poprawkę, aby kwalifikacja danej 
technologii lekowej na listę technologii o wy-
sokim poziomie innowacyjności i odmowa 
tej kwalifikacji następowały w drodze decy-
zji administracyjnej ministra właściwego  
ds. zdrowia, wydawanej wobec podmio-
tu odpowiedzialnego właściwego dla danej 
technologii lekowej. Zaproponowali także 
ustawową gwarancję, że całkowity budżet 
na refundację leków, środków spożyw-
czych specjalnego przeznaczenia żywie-
niowego oraz wyrobów medycznych nie 
obejmie środków finansowych przekazy-
wanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia 
ze środków Funduszu Medycznego. Senat 
chciał też, aby określanie przez Agencję 
Oceny Technologii Medycznych i Taryfika-
cji wykazu technologii lekowej o wysokim 
poziomie innowacyjności następowało nie 
rzadziej niż raz na 3 miesiące (w ustawie 
– nie rzadziej niż raz do roku), a wykazu 
technologii lekowej o wysokiej wartości kli-
nicznej – nie rzadziej niż raz na 3 miesiące 

umożliwią związkom międzygminnym i po-
wiatom włączenie do programu w imieniu 
kilku gmin.

Nowelizacja zakłada też usprawnienie 
działania rządowego programu prioryteto-
wego „Czyste powietrze”. W jego ramach przy 
Banku Gospodarstwa Krajowego powstanie 
Fundusz Ekologiczny Poręczeń i Gwaran-
cji, z którego będą udzielane gwarancje lub 
poręczenia spłaty kredytów i pożyczek na 
projekty ekologiczne, np. termomoderni-
zację czy wymianę źródeł ciepła w domach 
jednorodzinnych. Będzie zasilany środkami 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), który 
również ma udostępniać środki wojewódz-
kim funduszom ochrony środowiska na re-
alizację proekologicznych inwestycji.

Ustawa przewiduje również utworzenie 
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków 
(CEEB) – narzędzia informatycznego, które 
posłuży do identyfikowania źródeł niskiej 
emisji z budynków. Zostaną w niej zebra-
ne informacje o źródłach emisji w sektorze 
komunalno-bytowym, pozyskane w ogólno-
polskiej powszechnej inwentaryzacji, a także 
dane na temat stanu energetycznego budyn-
ków, form pomocy publicznej, udzielonej 
na termomodernizację lub wymianę kotłów 
w budynkach. Dla samorządów CEEB będzie 
ogólnodostępnym narzędziem inwentaryza-
cji budynków. 

Fundusz Medyczny

Senatorowie uchwalili 37 poprawek do usta-
wy o Funduszu Medycznym. Postanowili, 
że od 2021 r. corocznie Fundusz Medyczny 
będzie zasilany z budżetu państwa kwo-
tą w  wysokości nie niższej niż 4  mld zł.  
Wprowadzili również szereg poprawek le-
gislacyjnych, doprecyzowujących i redak-
cyjnych, w  większości przyjętych przez 
Sejm.

Senatorowie skreślili ponadto przepis 
uprawniający ministra zdrowia do zleca-
nia zadań Funduszu Medycznego przewi-
dzianych w ustawie lub ich części innemu 
podmiotowi, a także przewidujący odstęp-
stwo od zasady, że do czasu rozstrzygnię-
cia konkursu w sprawie wyboru wniosków 
o  dofinansowanie w  ramach programu 
inwestycyjnego minister zdrowia nie mo- 
że zmieniać regulaminu konkursu w spo- 

Senator Wojciech Konieczny, sprawozdawca komisji 
zdrowia w sprawie ustawy o Funduszu Medycznym.
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Umowa szczegółowo określa status i wa-
runki regulujące pobyt sił zbrojnych USA, 
w tym członków sił zbrojnych i personelu cy-
wilnego oraz członków rodzin. Przewiduje 
zwiększenie liczby żołnierzy USA stacjonu-
jących w Polsce. USA nie zapłacą za dostęp 
do wspólnie używanych obiektów, ale ponio-
są koszty ich eksploatacji. Aneksy regulują 
kwestie infrastruktury i wsparcia logistycz-
nego zapewnianego przez Polskę. Obejmu-
ją m.in. usługi komunalne (elektryczność, 
woda, odbiór nieczystości); usuwanie od-
padów niebezpiecznych, wyżywienie, usłu-
gi pralnicze i porządkowe, magazynowanie 
paliw, amunicji i ochronę obiektów. Polska 
ma też pokryć 75% kosztów paliw, w tym 
paliwa lotniczego i dla transportu kołowe-
go. Wszelkie trwałe konstrukcje wzniesione 
przez wojska USA stają się własnością Polski, 
a siły zbrojne USA mają prawo do użytkowa-
nia i modyfikowania tych obiektów. Wojska 
USA nie zapłacą kar w razie szkód wyrządzo-
nych wskutek wypełniania obowiązków, ale 
mają przestrzegać obowiązujących w Polsce 
przepisów ochrony środowiska. 

Umowa reguluje również kwestie wy-
miaru sprawiedliwości. Polska zrzeka się 
pierwszeństwa w  jurysdykcji karnej, ale 
może wycofać to zrzeczenie. W razie sporu 
co do jurysdykcji strony mają go rozstrzyg-
nąć w drodze konsultacji. 

Ustawa ratyfikacyjna ma wejść w ży-
cie 31 października 2020 r. (DzU z 2020 r.,  
poz. 1827).

(w ustawie  – jednorazowo). Te zmiany nie 
uzyskały jednak akceptacji Sejmu.

Ustawa ma na celu wsparcie działań, 
które mają poprawić zdrowie i jakość życia 
Polaków poprzez zapewnienie odpowied-
niej infrastruktury i profilaktyki, wczesnego 
wykrywania, diagnostyki i leczenia chorób 
cywilizacyjnych, w  tym nowotworowych 
i rzadkich. Zakłada przeznaczenie dodatko-
wych pieniędzy na ochronę zdrowia. Mak-
symalny limit wydatków z budżetu państwa 
na te zadania, dzięki senackiej poprawce, nie 
może być niższy niż 4 mld zł.

Z funduszu mają być dofinansowywane 
przebudowa, modernizacja lub doposażenie 
strategicznych podmiotów ochrony zdrowia, 
szpitali, zwiększanie skuteczności progra-
mów profilaktycznych. Będą z niego finan-
sowane innowacyjne terapie lekowe, a także 
świadczenia opieki zdrowotnej udzielane 
świadczeniobiorcom poza granicami kraju.

Prezydent podpisał ustawę.

Polsko-amerykańska umowa  
o współpracy wojskowej

Izba upoważniła prezydenta do ratyfikacji 
Umowy między Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych 
Ameryki o wzmocnionej współpracy obron-
nej, podpisanej w Warszawie dnia 15 sierp-
nia 2020 r. Zgodnie z nią Polska stanie się 
europejską siedzibą wysuniętego stanowi-
ska dowodzenia V Korpusu Wojsk Lądo-
wych USA, które zostanie rozmieszczone 
w Poznaniu. 

Senator Marcin Bosacki, sprawozdawca komisji spraw 
zagranicznych w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy 
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 
Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współ-
pracy obronnej. 

Senator Jerzy Czerwiński, sprawozdawca komisji ob- 
rony w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między 
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów 
Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy 
obronnej. 
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na podstawie petycji Helsińskiej Fundacji 
Praw Człowieka (P10-11/20). Projekt wyko-
nuje ponadto wyrok Europejskiego Trybu-
nału Praw Człowieka z 30 czerwca 2015 r. 
w  sprawie Grabowski przeciwko Polsce. 
Proponowana nowela reguluje kwestie 
umieszczenia i przedłużania pobytu nielet-
niego w schronisku dla nieletnich. Nakłada 
na sąd obowiązek wydawania każdorazo-
wo osobnego postanowienia o przedłuże-
niu pobytu w  schronisku dla nieletnich 
oraz kontroli zasadności pobytu nieletniego 
w schronisku co 3 miesiące, także po wy-
znaczeniu rozprawy.

Większa ochrona osób dotkniętych  
przemocą w rodzinie

Izba postanowiła skierować do Sejmu pro-
jekt ustawy o  zmianie ustawy – Kodeks 
postępowania cywilnego oraz niektórych 
innych ustaw, przygotowany przez Komisję 
Ustawodawczą. Projektowana nowelizacja 
skraca z 72 do 48 godzin termin na rozpa-
trzenie przez sąd zażalenia wniesionego 
przez osobę stosującą przemoc, w stosunku 
do której wydano nakaz opuszczenia wspól-
nego mieszkania lub zakaz zbliżania się 
do osoby poszkodowanej. Przewiduje, że po-
licjanci lub żołnierze Żandarmerii Wojsko-
wej w nakazie lub zakazie będą wskazywali 
także odległość od mieszkania lub osoby 
dotkniętej przemocą, jaką musi zachować 
sprawca. Proponowane przepisy umożli-
wiają Żandarmerii Wojskowej stosowanie 
procedury „Niebieskiej Karty”, a także zo-
bowiązują ministra spraw wewnętrznych 
do składania Sejmowi i Senatowi corocznej 
informacji o liczbie wydanych nakazów lub 

Senackie projekty ustaw

14. posiedzenie Senatu  
(11–13 i 17–18 sierpnia 2020 r.)

Fakultatywność łączenia kar pozbawienia 
i ograniczenia wolności

Senat zdecydował o wniesieniu do Sejmu 
projektu ustawy o zmianie ustawy – Ko-
deks karny oraz ustawy – Kodeks karny 
wykonawczy, przygotowanego z inicjaty-
wy Komisji Ustawodawczej. Dostosowuje 
on przepisy do wyroku Trybunału Kon-
stytucyjnego z  11  czerwca  2019  r. (sygn. 
akt P 20/17) poprzez likwidację obowiązku 
łączenia kar pozbawienia wolności i ogra-
niczenia wolności oraz wymierzenia kary 
łącznej pozbawienia wolności po zamianie 
kary ograniczenia wolności na karę po-
zbawienia wolności (miesiąc ograniczenia 
wolności równa się 15 dniom pozbawienia 
wolności). Zgodnie z proponowanymi prze-
pisami o wymierzeniu kary łącznej decy-
dowałby sąd. 

Uproszczenie procedury karnej

Izba postanowiła o skierowaniu do Sejmu 
projektu ustawy o zmianie ustawy – Ko-
deks postępowania karnego, przygotowa-
nego przez Komisję Ustawodawczą. Projekt 
noweli uwzględnia wskazania rzecznika 
praw obywatelskich, który zwrócił uwagę 
na  zaostrzenie przesłanek umożliwiają-
cych wniesienie przez osobę pokrzywdzoną 
przestępstwem subsydiarnego aktu oskar-
żenia. Przywraca przepis, obowiązujący 
przed nowelizacją kodeksu postępowania 
karnego z 5 października 2019 r., umożli-
wiający wniesienie subsydiarnego aktu os-
karżenia bezpośrednio do sądu, a nie, jak 
obecnie, zaskarżenie go do  prokuratora 
nadrzędnego.

Zmiany w zasadach pobytu nieletniego 
w schronisku dla nieletnich

Senat zdecydował o  wniesieniu do Sej-
mu projektu ustawy o  zmianie ustawy 
o  postępowaniu w  sprawach nieletnich, 
przygotowanego z  inicjatywy Komisji 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji  

Senator Robert Mamątow, sprawozdawca komisji praw 
człowieka w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy 
o postępowaniu w sprawach nieletnich.
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Senat proponuje, aby w wypadku takich 
przestępstw sąd mógł zamiennie orzekać 
kary grzywny lub ograniczenia wolności. 
Jak napisano w  uzasadnieniu projektu, 
zmiana art. 37a kodeksu karnego wzbu-
dziła duży niepokój środowiska lekarzy, 
obawiających się, że zaostrzenie przepi-
sów karnych może doprowadzić do orzeka-
nia kary pozbawienia wolności w sytuacji 
nieumyślnego błędu medycznego, a także 
częstszego niż do tej pory orzekania zaka-
zu wykonywania zawodu. 

Wyższe emerytury dla działaczy opozycji 
antykomunistycznej i represjonowanych 
z powodów politycznych

Izba postanowiła wnieść do Sejmu projekt 
ustawy o zmianie ustawy o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecz-
nych oraz ustawy o działaczach opozycji 
antykomunistycznej oraz osobach repre-
sjonowanych z  powodów politycznych, 
przygotowanego przez Komisję Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej. Zakłada 
on, że osobom pozbawionym możliwości 
wykonywania swojego zawodu przed 31 lip-
ca 1990 r. z powodu represji politycznych 
ponownie zostałaby naliczona emerytura, 
a okres niewykonywania pracy byłby trak-
towany jako składkowy. Różnice kosztów 
opieki nad działaczami opozycji antyko-
munistycznej przebywającymi w domach 
pomocy społecznej byłyby pokrywane  
ze środków Urzędu ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych.

15. posiedzenie Senatu 
(10–11 września 2020 r.)

Zmiana zasad ustalania podstawy  
wymiaru zasiłków dla pracowników  
z obniżonym wymiarem czasu pracy

Senat zdecydował o  wniesieniu do Sej-
mu projektu ustawy o  zmianie ustawy 
o  szczególnych rozwiązaniach związa-
nych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych, przygotowanego z inicjaty-
wy Komisji Gospodarki Narodowej i  In-
nowacyjności. Zgodnie z proponowanymi 

zakazów. W projekcie doprecyzowano po-
nadto, że zawiadomienia kierowane do sto-
sujących przemoc w rodzinie powinny być 
napisane prostym, jasnym językiem, tak 
aby były zrozumiałe dla osób, które nie ko-
rzystają z profesjonalnej pomocy prawnej. 

Przywrócenie swobody decyzji sądom 
w zakresie wymiaru kary

Senat zdecydował o wniesieniu do Sejmu 
projektu ustawy o zmianie ustawy – Ko-
deks karny, przygotowanego z inicjatywy 
grupy senatorów. Przewiduje on zniesie-
nie obowiązku orzekania przez sąd kary 
pozbawienia wolności za przestępstwa 
zagrożone karą pozbawienia wolności 
nieprzekraczającą 8 lat, wprowadzonego 
nowelizacją ustawy o dopłatach do opro-
centowania kredytów bankowych udzie-
lanych przedsiębiorcom dotkniętym 
skutkami COVID–19 oraz o  uproszczo-
nym postępowaniu o zatwierdzenie ukła-
du w związku z wystąpieniem COVID–19, 
która weszła w życie 24 czerwca 2020 r. 

Wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta podczas 
debaty nad projektem nowelizacji kodeksu karnego.

Senator Alicja Chybicka podczas debaty nad projektem 
nowelizacji kodeksu karnego.
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Wyższe emerytury nie tylko  
dla rocznika 1953

Senat zdecydował o wniesieniu do Sejmu 
projektu ustawy o zmianie ustawy o eme-
ryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych, z którego inicjatywą wystą-
piła grupa senatorów. Cel projektowanej 
nowelizacji to przywrócenie emerytom uro-
dzonym także w innym roku niż 1953 r. (do-
tyczyła ich nowelizacja ustawy z 19 czerwca 
2020 r.) pełnej podstawy obliczenia emery-
tury pomniejszonej w 2012 r. o kwoty po-
branych tzw. emerytur wcześniejszych. 

Podjęte uchwały

13. posiedzenie Senatu 
(1–2 lipca 2020 r.)

Uchwała w 100. rocznicę śmierci wielkiego 
polskiego chirurga Ludwika Rydygiera

W uchwale, podjętej z inicjatywy senatora 
Ryszarda Bobera, Senat oddał hołd temu 
wybitnemu chirurgowi, naukowcowi i jed-
nemu z największych patriotów polskich. 
W 2020 r. przypada 170. rocznica urodzin 
i  100. rocznica – śmierci tego znakomi-
tego lekarza, twórcy oryginalnych tech-
nik chirurgicznych, erudyty i naukowca, 
wielkiego syna ziemi pomorskiej, nazy-
wanego prawdziwym ambasadorem pol-
skiej chirurgii w najtrudniejszych czasach 

przepisami obniżenie wymiaru czasu pracy 
na podstawie tzw. tarczy antykryzysowej 
nie będzie powodować zmniejszenia pod-
stawy wymiaru zasiłków chorobowego 
i macierzyńskiego.

Związek metropolitalny 
 w województwie pomorskim

Izba postanowiła skierować do Sejmu pro-
jekt ustawy o związku metropolitalnym 
w województwie pomorskim, przygotowa-
ny z inicjatywy grupy senatorów. Określa 
on zasady i  tryb utworzenia oraz funk-
cjonowania związku metropolitalnego. 
Tworzyłyby go gminy o silnych powiąza-
niach funkcjonalnych i zaawansowanych 
procesach urbanizacyjnych. W jego skład 
wchodziłyby te powiaty, których co naj-
mniej połowa gmin wchodzi w  skład 
związku metropolitalnego, a także mia-
sta na prawach powiatu: Gdańsk, Gdynia  
i Sopot.

Pomorscy samorządowcy podczas debaty nad projek-
tem ustawy o związku metropolitalnym w województwie 
pomorskim.

Senator Zygmunt Frankiewicz (z lewej), sprawozdaw-
ca komisji: ustawodawczej i samorządu terytorialnego 
w sprawie projektu ustawy o związku metropolitalnym 
w województwie pomorskim.

Senator Marek Borowski, sprawozdawca komisji: usta-
wodawczej i rodziny w sprawie projektu ustawy o zmia-
nie ustawy o emeryturach i rentach z FUS.
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z wyjątkiem dużych miast, w których sta-
cjonowały wojska alianckie oraz jednostki 
policji bezpieczeństwa Sicherheitspolizei. 
„(...) strona niemiecka zgodziła się na wa-
runki zawieszenia broni i likwidację skom-
promitowanej policji bezpieczeństwa (…) 
Podstawowy cel powstańców został osiąg-
nięty, w związku z czym II Powstanie Ślą-
skie zakończyło się 25  sierpnia  1920  r.”  
– czytamy w uchwale.

Uchwała w sprawie uczczenia  
100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. 
i jej zapomnianych bohaterów

W uchwale, podjętej z inicjatywy senatora 
Krzysztofa Kwiatkowskiego, Izba przypo-
mniała, że od końca lipca do pierwszych 
dni września 1920  r. rozegrało się decy-
dujące starcie Polski z bolszewicką Rosją. 
„Wojsko Polskie na czele z Marszałkiem Jó-
zefem Piłsudskim uratowało nie tylko su-
werenność naszej Ojczyzny, lecz także ład 
demokratyczny całej Europy. Powstrzy-
mując ofensywę Armii Czerwonej, Polacy 

naszej historii. Ludwik Rydygier utworzył 
w Chełmnie jedną z najnowocześniejszych 
na ziemiach polskich klinikę, gdzie pierw-
szy na świecie przeprowadził bardzo nowo-
czesną operację resekcji żołądka. W 1889 r. 
zorganizował I Zjazd Chirurgów Polskich, 
na który zaprosił do Krakowa chirurgów 
pochodzenia polskiego z wszystkich zabo-
rów. W czasie I wojny światowej kierował 
szpitalem wojskowym w  Brnie. Walczył 
w obronie Lwowa w 1918 r. Stworzył służ-
by medyczno-sanitarne Wojska Polskiego. 
W 1920 r. został konsultantem i naczelnym 
chirurgiem Dowództwa Wschód. Dożywot-
nio pełnił funkcję prezesa Towarzystwa 
Chirurgów Polskich.

14. posiedzenie Senatu  
(11–13 i 17–18 sierpnia 2020 r.)

Uchwała w 100. rocznicę  
II Powstania Śląskiego

W  uchwale, której projekt przedstawi-
ła grupa senatorów, Senat złożył hołd 
powstańcom śląskim za ich męstwo i po-
święcenie w  walce o  powrót Górnego 
Śląska do Polski. Przypomniano w  niej, 
że 19  sierpnia  1920  r. Alfons Zgrzeb-
niok wydał rozkaz podjęcia działań bo-
jowych. Walki wybuchły jednocześnie 
w  powiatach pszczyńskim, rybnickim, 
katowickim, lublinieckim, tarnogórskim, 
toszecko-gliwickim i zabrskim. Walczono 
także w rejonie linii Opole – Krasiejów – 
Dobrodzień oraz w  okolicach Raciborza 
i Koźla. Powstańcy opanowali większość 
strategicznych terenów przemysłowych 

Przedstawiciele Towarzystwa Chirurgów Polskich i sa-
morządu województwa kujawsko-pomorskiego podczas 
debaty nad projektem uchwały upamiętniającej Ludwika 
Rydygiera.

Senator Halina Bieda, sprawozdawczyni komisji usta-
wodawczej w sprawie projektu uchwały w 100. rocznicę  
II Powstania Śląskiego. 

Wręczenie tekstu uchwały w sprawie uczczenia 100. 
rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. i jej zapomnianych 
bohaterów Zofii Jakubowicz, siostrzenicy kapitana Ste-
fana Pogonowskiego.



26 Kronika Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

16. posiedzenie Senatu  
(29–30 września 2020 r.)

Uchwała w 45-lecie ruchu Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku w Polsce

W uchwale, której projekt wniosła grupa se-
natorów, Izba przypomniała, że inicjatorką 
i założycielką pierwszego w Polsce Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku była profesor Halina 
Szwarc – lekarka, gerontolog, wykładow-
czyni akademicka i społeczniczka. Jej też 
zawdzięczamy dynamiczny rozwój ruchu 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce 
w  skali niespotykanej w  żadnym innym 
kraju na świecie. Obecnie w Polsce funkcjo-
nuje ich 600, tworzą przestrzeń do aktyw-
ności 200 tys. słuchaczek i słuchaczy. Senat, 
„przekonany o szczególnej roli Uniwersyte-
tów Trzeciego Wieku we współczesnej Pol-
sce i ich znaczeniu dla edukacji i aktywności 
społecznej osób starszych, oddaje hołd pro-
fesor Halinie Szwarc oraz składa podzięko-
wania wszystkim osobom współtworzącym 
ruch Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Pol-
sce” – napisano w uchwale.

Informacje

14. posiedzenie Senatu  
(11–13 i 17–18 sierpnia 2020 r.)

Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji na temat działań  
i zatrzymań dokonywanych przez  
Policję podczas protestów w Warszawie 
7–8 sierpnia 2020 r.

Informacja dotyczyła zajść, jakie miały 
miejsce w Warszawie w związku z aresz-
towaniem aktywisty Kampanii Przeciwko 

zapobiegli rozprzestrzenieniu się rewo-
lucji komunistycznej na Europę i tym sa-
mym zniszczeniu zachodniej cywilizacji” 
– podkreślono. Jak przypomniano, wojna 
ta była zbiorowym wysiłkiem całego naro-
du polskiego, wszystkich jego warstw spo-
łecznych, a także mniejszości narodowych. 
Senat w uchwale składa hołd bohaterom, 
obrońcom niepodległości Rzeczypospo-
litej. „W  sposób szczególny pamiętamy 
o zapomnianych Bohaterach tej bitwy, wy-
mazywanych z  historii przez reżim ko-
munistyczny, wśród których był między 
innymi kpt Stefan Pogonowski, który, do-
wodząc I Batalionem 28. Pułku Strzelców 
Kaniowskich, zwanego Pułkiem Dzieci 
Łódzkich, śmiałym działaniem zatrzymał 
pułki bolszewickie” – napisano w uchwale. 

Uchwała w 40. rocznicę podpisania  
porozumień sierpniowych

W uchwale, podjętej z inicjatywy grupy se-
natorów, Senat, doceniając wysiłek ludzi 
podejmujących walkę o przywrócenie praw 
obywatelskich i pracowniczych w niesuwe-
rennym i opresyjnym państwie, oddał hołd 
tym, którzy swoją postawą i zaangażowa-
niem doprowadzili do zwycięstwa ruchu 
społecznego w pokojowej rewolucji prze-
ciwko komunistycznemu systemowi wła-
dzy w PRL. „Niech ten przełomowy moment 
w historii Polski, Europy, a nawet świata, 
uwydatniający międzyludzką i społeczną 
solidarność, pozostanie w naszej pamięci” 
– napisano w uchwale. Przypomniano też, 
że 40 lat temu, latem 1980 r., przez Polskę 
przetaczała się fala robotniczych protestów, 
które w rezultacie zmusiły komunistyczne 
władze PRL do podjęcia negocjacji z przed-
stawicielami strajkujących. W efekcie po-
rozumień sierpniowych 17 września 1980 r. 
delegaci utworzonych w różnych regionach 
nowych struktur związkowych postano-
wili utworzyć jeden ogólnokrajowy zwią-
zek – Niezależny Samorządny Związek 
Zawodowy „Solidarność”. Zarejestrowa-
no go 10 listopada 1980 r. Jak podkreślo-
no w uchwale, była to pierwsza w dziejach 
krajów komunistycznych niezależna od 
władz, a przy tym legalna organizacja, któ-
ra zrodziła się z głębokiej troski o człowie-
ka i poczucia wielkiej odpowiedzialności  
za wspólne dobro.

Debata nad projektem uchwały w 45-lecie Uniwersyte-
tów Trzeciego Wieku. 



273 (15) – lipiec–wrzesień 2020 r.

Informacja o działalności Rzecznika  
Praw Obywatelskich oraz o stanie  
przestrzegania wolności i praw człowieka 
i obywatela w 2019 r.

W swoim wystąpieniu rzecznik praw oby-
watelskich Adam Bodnar podsumował 
swoją kończącą się kadencję. Podkreślił, 
że przypadła ona na okres szczególny dla 
praw człowieka i  kształtowania współ-
czesnego obrazu Polski. Jak mówił, ostat-
nie 5  lat charakteryzowały intensywne 
zmiany dotyczące nie tylko ustroju naszego 
kraju, rozumienia praw człowieka, ale tak-
że warunków i komfortu życia obywateli.  
„Te zmiany prawne i społeczne wpływały 
zarówno na realizację zadań rzecznika, jak 
i na sposób wykonywania funkcji” – dodał. 
Za  najważniejsze wydarzenia polityczne 
uznał wybory prezydenckie i  parlamen-
tarne w  2015  r., w  wyniku których Pra-
wo i Sprawiedliwość uzyskało możliwość 
samodzielnych rządów. Zdaniem Adama 
Bodnara od tego momentu można wyróż-
nić 3  zasadnicze nurty przemian, które 
wpływają na przestrzeganie praw i wolno-
ści jednostki, a także na wykonywanie za-
dań przez rzecznika praw obywatelskich: 
antyustrojowy, służący koncentracji wła-
dzy i stopniowemu przekształcaniu ustroju 
państwa polskiego, narodowego populi-
zmu, którego celami były redefinicja pojęć 
z zakresu praw człowieka i podważenie do-
tychczasowego znaczenia konstytucyjnych 
gwarancji, i nurt socjalny, służący wzmoc-
nieniu ochrony socjalnej obywateli i zagwa-
rantowaniu im lepszego poziomu życia.

Odnosząc się do nurtu antyustrojowego, 
rzecznik wskazał m.in. na podporządkowanie 
Trybunału Konstytucyjnego władzy politycz-
nej, ustanowienie Rady Mediów Narodowych 
i wprowadzenie politycznej obsady mediów 
publicznych, zwiększenie uprawnień służb 
specjalnych, połączenie urzędu prokurato-
ra generalnego i ministra sprawiedliwości, 
zmiany w  sądach powszechnych i  Sądzie 
Najwyższym, ograniczenie roli parlamentu 
i nierespektowanie zasad stanowienia prawa. 
Zdaniem rzecznika zmiany te doprowadziły 
do podważenia zasady trójpodziału władzy. 
„Spowodowały, że ustrój polski nie może już 
być definiowany jako prawdziwa demokra-
cja konstytucyjna, ale raczej jako demokra-
cja nieskonsolidowana czy hybrydowa (…) 

Homofobii Michała Sz. – Margot. Wicemi-
nister spraw wewnętrznych i administra-
cji Maciej Wąsik, przedstawiając przebieg 
wydarzeń, ocenił, że policjanci spotkali 
się z przejawami agresji tłumu, zostali za-
atakowani, a sam Michał Sz. zachowywał 
się prowokacyjnie. Wobec agresji tłumu 
policjanci wycofali się i  wezwali posił-
ki oraz nie zdecydowali się wykonać po-
stanowienia sądu o zatrzymaniu. „Około 
godziny 18.55  zgromadzone osoby wraz 
z  Michałem Sz. rozpoczęły przemarsz 
w  kierunku kościoła Świętego Krzyża 
na Krakowskim Przedmieściu w Warsza-
wie. Około 19.20 w okolicach pomnika Ko-
pernika Michał Sz. wyszedł na czoło idącej 
grupy, wówczas został zatrzymany” – po-
wiedział wiceminister, dodając, że na fakt 
ten część osób zareagowała agresją wobec 
policjantów, wznoszono także wulgar-
ne okrzyki. Jak dodał, w  trakcie działań 
7 sierpnia i w nocy z 7 na 8 sierpnia policja 
zatrzymała 48 osób, 43 zwolniono. 

„Uważamy, że policja działała w  peł-
ni profesjonalnie i adekwatnie do sytuacji. 
Środki przymusu bezpośredniego zastoso-
wano zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi prawa, nie przekraczając w żaden sposób 
zasad ich użycia” – zaznaczył wiceminister 
spraw wewnętrznych. W jego ocenie organi-
zatorzy tego zdarzenia chcieli doprowadzić 
do tego, żeby opinia publiczna oceniła za-
trzymanie Michała Sz. jako działanie prze-
ciwko działaczom LGBT. „Tak jednak nie 
było i trzeba to sobie stanowczo powiedzieć” 
– podkreślił wiceminister Maciej Wąsik. Jak 
powiedział, „przynależność do żadnej mniej-
szości czy do żadnej większości nie może 
chronić przed odpowiedzialnością karną 
za popełniane czyny”. 

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Ma-
ciej Wąsik.
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i na wsi. W jego ocenie nurt socjalny przy-
czynił się także do głębokich zmian społecz-
nych. Jak mówił, masowa skala programów 
społecznych, takich jak 500+, wsparcie dla 
dzieci uczących się, przywrócenie niższego 
wieku emerytalnego – to wszystko wpłynę-
ło pozytywnie na ogólny poziom życia i jego 
komfort, zwłaszcza w uboższych rodzinach, 
gdzie jest mniejsza szansa na dobrze płat-
ną pracę. „Moje wnioski ze spotkań regio-
nalnych, które przeprowadziłem w ponad 
200 miastach, wskazują, że to jest zmiana, 
która Polsce przysłużyła się dobrze” – zazna-
czył. Pozytywnie ocenił też działania rządu 
związane z ochroną praw pracowniczych. 
Wskazywał jednak na zaniedbania dotyczą-
ce m.in. mieszkalnictwa socjalnego, reformy 
więziennictwa czy wsparcia dla osób wycho-
dzących z bezdomności. Zaznaczył, że wiele 
problemów to „niechlubne dziedzictwo wielu 
lat zaniechań poprzednich rządów”.

„Zastanawiając się nad tym, jak chronić 
prawa człowieka, musimy brać pod uwagę 
wyzwania rozwojowe i  strategicznie oraz 
długoterminowo myśleć, jak je rozwiązywać. 
Musimy także dbać o naszą wspólnotowość, 
o docenienie wartości integracji europejskiej 
dla naszej ojczyzny” – mówił rzecznik Adam 
Bodnar. Wyraził nadzieję, że dorobek jego 
biura i kadencji będzie pod tym względem 
pomocny dla polityków i obywateli.

Podziękowania i  wyrazy uznania dla 
rzecznika przekazali senatorowie Koalicji 
Obywatelskiej.

15. posiedzenie Senatu 
(10–11 września 2020 r.)

Informacja ministra zdrowia na temat 
dostępności do świadczeń zdrowotnych 
w okresie epidemii koronawirusa,  
przedstawienie strategii działań w ochronie 
zdrowia w okresie jesienno-zimowym

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska 
podkreślił, że główne cele strategii działań 
w ochronie zdrowia w okresie jesienno-zi-
mowym to: zwiększenie efektywności wy-
korzystania zasobów infrastrukturalnych 
i ludzkich, zwiększenie zdolności testowa-
nia i usprawnienie działalności inspekcji 
sanitarnej. Jeżeli chodzi o pierwszy cel, to 
zrezygnowano z koncepcji szpitali jedno-
imiennych. Podzielono lecznictwo szpitalne 

Można ten ustrój określić także jako system 
wyborczego czy konkurencyjnego autoryta-
ryzmu” – ocenił. 

Zdaniem rzecznika praw obywatelskich 
nurt antyustrojowy wpłynął także na pozy-
cję Polski na arenie międzynarodowej. Jak 
podkreślił, nigdy w dotychczasowej historii 
od 1989 r. Polska nie była przedmiotem tak 
intensywnego zainteresowania wszystkich 
organizacji międzynarodowych. „W  sto-
sunku do Polski zostały wszczęte postępo-
wania przed Trybunałem Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej, które już teraz wpływają 
na relacje prawne z sądami innych państw 
członkowskich” – dodał.

Mówiąc o  nurcie narodowego popu-
lizmu, rzecznik Adam Bodnar ocenił, że 
pierwszym przykładem odejścia od warto-
ści demokracji liberalnej był sprzeciw rządu 
wobec przyjęcia uchodźców. „Nurt kwestio-
nowania wartości konstytucyjnych przeja-
wiał się także w podejściu do praw kobiet czy 
w stosunku do praw osób homoseksualnych, 
biseksualnych i  transpłciowych, a  także 
w zmianach dotyczących instytucji kultury 
i polityki historycznej” – wyliczał. 

Odnosząc się do nurtu socjalnego, 
rzecznik podkreślił, że „absolutnie popiera” 
politykę dostrzeżenia ludzi i  ich potrzeb, 
także tych, którzy żyją w małych miastach 

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar.
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dotyczące funkcjonowania żłobków, ośrod-
ków opiekuńczo-wychowawczych, mło-
dzieżowych ośrodków wychowawczych, 
zakładów poprawczych, udział w  postę-
powaniach dyscyplinarnych dotyczących 
nauczycieli i  pedagogów, kontrole stanu 
przestrzegania praw dziecka w systemie 
edukacji, udział w postępowaniach sądo-
woadministracyjnych, dotyczących spraw 
polskich dzieci mieszkających za granicą, 
a także cudzoziemców żyjących w Polsce. 
W 2019 r. rzecznik praw dziecka przygoto-
wał 39 wystąpień generalnych. W jego oce-
nie okazały się one częściowo skuteczne, bo 
były podstawą do zmian w świadczeniach 
wychowawczych czy w  prawie karnym, 
chroniącym prawa dziecka.

Odnosząc się do  swoich uprawnień, 
rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak poin-
formował, że zmienił zasady pracy swojego 
biura dotyczące spraw z  tzw.  przystąpie-
niem, czyli działalnością rzecznika przed 
sądami rodzinnymi. „Praktyka obecnie 
obowiązująca w biurze jest taka, że to pra-
cownik musi mnie przekonać, że do sprawy 
z jakiejś przyczyny nie przystępujemy i tylko 
ją monitorujemy” – mówił rzecznik. „Wiem, 
że najtrudniejsze sprawy dotyczące dzieci to 
te dziejące się przed sądami, a system prawa 
polskiego nie przewiduje odrębnego pełno-
mocnika, adwokata dziecka, tym adwokatem 
chroniącym prawa dzieci ma być rzecznik 
praw dziecka” – argumentował.

Rzecznik wskazał na konieczność 
wprowadzenia zmian w  organizacji mło-
dzieżowych ośrodków wychowawczych, 
usprawnienia działalności sądów rodzinnych, 

dla pacjentów z COVID-19 na 3 poziomy: 
szpitale powiatowe z miejscami izolacyj-
nymi, 87 szpitali z oddziałami zakaźnymi 
i  tzw. szpitali jednoimiennych, 9 szpitali 
wielospecjalistycznych. Nadal będą dzia-
łały izolatoria dla pacjentów i tzw. karetki 
wymazowe. „Chcemy dodatkowo urucho-
mić ok. 10 karetek w standardzie tzw. ka-
retki eski, czyli karetki specjalistycznej 
z lekarzem. Chcemy zwiększyć liczbę mo-
bilnych punktów wymazów, tzw. punktów 
drive-thru, tak aby były one w każdym po-
wiecie” – wyliczał wiceminister. Jak dodał, 
zwiększono wycenę działalności takie-
go punktu, a także wydłużono czas pracy 
z 2 do minimum 4 godzin. Zapowiedział, 
że testowane będą osoby rozpoczynające 
leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitacyj-
ne, przyjmowane do hospicjów, zakładów 
opiekuńczo-leczniczych czy domów pomocy 
społecznej, a także pacjenci bezobjawowi. 
Ponadto 21 dużych izb przyjęć otrzyma tzw. 
testy antygenowe. W ocenie wiceministra 
Waldemara Kraski ważną rolę w tym roku 
mają szczepienia na grypę. Po raz pierwszy 
refundowana będzie szczepionka przeciw 
grypie dla dzieci w wieku 3–5 lat. Szczepie-
nia dla pracowników służby zdrowia będą 
bezpłatne. 

Informacja o działalności Rzecznika  
Praw Dziecka za rok 2019 wraz z Uwagami 
o stanie przestrzegania praw dziecka

Rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak 
w swoim wystąpieniu omówił różne for-
my swojej działalności w 2019 r., takie jak 
np. dziecięcy telefon zaufania, interwencje 

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak.
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ustawy z 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy 
– Kodeks postępowania administracyjnego 
można nadawać pisma w placówce poczto-
wej operatora świadczącego usługi poczto-
we w innym państwie członkowskim Unii 
Europejskiej, co jest równoznaczne z wnie-
sieniem pisma do organu i uznaniem, że 
wymagany termin został zachowany. Celem 
ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy 
– Kodeks postępowania karnego oraz nie-
których innych ustaw było uznanie soboty 
za dzień równorzędny z dniem uznanym 
przez kodeks za dzień wolny od pracy, co 
było niezbędne do ustalenia końca biegu ter-
minu określonego dla dokonania czynności 
procesowej. 

W petycjach rozpatrzonych w 2019 r. 
najczęściej postulowano zmiany prawa cy-
wilnego i procedury cywilnej, prawa pracy, 
przepisów prawa rodzinnego i opiekuńczego 
oraz o emeryturach i rentach, podatków i fi-
nansów publicznych, opłat za użytkowanie 
wieczyste, sytuacji osób niepełnosprawnych, 
ich opiekunów oraz świadczeń, a także prze-
pisów prawa karnego i procedury karnej.

Senator Aleksander Pociej podkreślił, 
że co roku wzrasta liczba petycji kierowa-
nych do Senatu. W latach 2009–15 wpływało 
ok. 18 petycji rocznie. W 2016 r. było to już 
69 petycji, a w 2018 r. – 84. Zwrócił też uwa-
gę, że zmienił się stosunek liczbowy petycji 
indywidualnych do zbiorowych. Do 2015 r. 
przeważały petycje zbiorowe, bardzo czę-
sto wnoszone przez duże stowarzyszenia, 
a od 2016 r., czyli od momentu wejścia w ży-
cie ustawy o petycjach, najwięcej jest petycji 
indywidualnych. Coraz częściej petycje in-
dywidualne zawierają od kilku do kilkuna-
stu postulatów, które dotyczą różnych aktów 
prawnych.

Przewodniczący komisji praw człowie-
ka zapowiedział też podjęcie prac nad ini-
cjatywą ustawodawczą w  sprawie zmian 
w ustawie o petycjach. Najważniejsze z nich 
to: wprowadzenie jednego wykazu petycji 
wpływających do Sejmu, Senatu i  orga-
nów administracji rządowej, co ułatwiło-
by obywatelom i  organom państwowym 
zorientowanie się w tematyce składanych 
petycji, ograniczenie składania petycji tylko 
do jednej instytucji, umożliwienie ustnego 
składania petycji do protokołu, ogranicze-
nie liczby petycji składanych przez tę samą  
osobę.

wprowadzenia tzw. alimentów natychmia-
stowych czy rodzinnych postępowań media-
cyjnych, rozszerzenia kompetencji rzecznika 
praw dziecka o sprawy karne. 

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji z petycji  
rozpatrzonych w 2019 r. 

Przewodniczący komisji praw człowieka se-
nator Aleksander Pociej poinformował, że 
w 2019 r. marszałek Senatu skierował do ko-
misji 91 petycji, w tym 77 indywidualnych 
i 14 zbiorowych. Komisja kontynuowała też 
prace nad 20 petycjami z 2018 r. Po prze-
analizowaniu petycji komisja zdecydowała 
o kontynuowaniu prac nad 24 petycjami; 
2 petycje na wniosek ich autorów zostały 
pozostawione bez rozpatrzenia. Decydu-
jąc o zakończeniu prac nad 4 petycjami, 
komisja skierowała do  kilku podmiotów 
prośbę o rozważenie możliwości uwzględ-
nienia postulatów petycyjnych w pracach 
legislacyjnych. 

Na  podstawie rozpatrzonych pety-
cji w 2019 r. uchwalone zostały 3 ustawy. 
Ustawa z 16 maja 2019 r. o zmianie usta-
wy o Policji oraz niektórych innych ustaw 
umożliwiła rehabilitację prawną i powrót 
do służby uniewinnionego w postępowaniu 
karnym policjanta, który został zwolniony 
ze służby z powodu wymierzenia kary dy-
scyplinarnej. Analogiczne zmiany objęły 
funkcjonariuszy Straży Granicznej, Agen-
cji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 
Wywiadu, CBA, Służby Wywiadu Wojsko-
wego i  Służby Kontrwywiadu Wojskowe-
go oraz Służby Więziennej. Na podstawie 

Przewodniczący komisji praw człowieka senator Alek-
sander Pociej.
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obozu w Pomiechówku, a w obozie przejścio-
wym w Działdowie otwarto wystawę.

W 2019 r. podjęto też działania służące 
przywracaniu pamięci o blisko 1 tys. antyko-
munistycznych organizacji młodzieżowych 
z przełomu lat 40. i 50. XX w. W kilkunastu 
szkołach, w których działały te organizacje, 
umieszczono tablice im poświęcone. Kon-
tynuowano też upamiętnianie nieżyjących 
działaczy Wolnych Związków Zawodowych. 
Za duże osiągnięcie naukowe prezes Jaro-
sław Szarek uznał zakończenie prac nad 
III tomem Encyklopedii Solidarności. 

Prezes IPN podkreślił, że jeżeli chodzi 
o upamiętnienia i poszukiwania na Ukrainie, 
to nadal panuje impas, ale archiwalna współ-
praca polsko-ukraińska przebiega bardzo 
poprawnie, wręcz wzorowo. Jak podkreślił, 
dokumenty, które znajdują się w archiwach 
ukraińskich, są dla nas bezcenne. W ramach 
tej współpracy archiwa ukraińskie przeka-
zały ok. 0,5 mln skanów ilustrujących losy 
Polaków, ofiar sowieckiego ludobójstwa 
z  lat 1937–38. W 2019 r. został odsłonięty 
w Szczecinie pomnik ofiar zbrodni na Wo-
łyniu i we wschodniej Małopolsce. 

Informacja Ministra Spraw Zagranicznych 
na temat stanu polskiej dyplomacji

W swoim wystąpieniu wiceminister spraw 
zagranicznych Paweł Jabłoński wskazał 
na 3 priorytety obecnej polskiej polityki za-
granicznej: bezpieczeństwo, silna obecność 
Polski w Unii Europejskiej i oddziaływanie 
na jej funkcjonowanie, mocna pozycja Polski 
w regionie i bardzo dobre relacje z naszymi 
sojusznikami. Odnosząc się do kwestii bez-
pieczeństwa, wiceminister Paweł Jabłoń-
ski zaznaczył, że dla Polski niezmiennie 

16. posiedzenie Senatu  
(29–30 września 2020 r.)

Informacja o działalności Instytutu  
Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
w okresie od 1 stycznia 2019 r.  
do 31 grudnia 2019 r.

Przedstawiając informację, prezes IPN Ja-
rosław Szarek zaznaczył, że w 2019 r. szereg 
działań IPN wiązało się z 80. rocznicą wy-
buchu II wojny światowej. „Opowieść o tym, 
czym dla Polski była II wojna światowa, 
nadal wymaga kontynuowania, nie tylko 
w kraju, ale przede wszystkim za granicą” 
– podkreślił. W tym kontekście przedstawił 
działalność popularyzatorską, edukacyjną 
i wydawniczą instytutu. Mówił też o współ-
pracy z samorządami, upamiętnianiu walk 
i  męczeństwa, prowadzonych poszuki-
waniach i  identyfikacji. Wśród licznych 
przedsięwzięć wskazał m.in. na wystawy 
„Ściany totalitaryzmów. Polska 1939–1945”, 
„Zbrodnie na Polakach 1939–45”, konferen-
cje ogólnopolskie i międzynarodowe, np. 
„Nie tylko Gestapo i NKWD… Niemieckie 
i sowieckie instytucje i ich rola w represjach 
wobec obywateli polskich w latach II wojny 
światowej” czy „Polacy i Brytyjczycy w ob-
liczu wybuchu II wojny światowej”, artyku-
ły w prasie światowej poświęcone historii 
Polski podczas II wojny światowej, publi-
kacje dotyczące zbrodni pomorskiej. Uru-
chomiono ponadto portal www.zbrodnia 
pomorska1939, przygotowano teki eduka-
cyjne i warsztaty dla nauczycieli, zorgani-
zowano konkursy. W Londynie w kościele 
św. Andrzeja Boboli wmurowano tablicę po-
święconą żołnierzom 2. Korpusu Polskiego, 
a w Polskim Ośrodku Społeczno-Kultural-
nym zaprezentowano wystawę rysunków 
jednego z żołnierzy korpusu. W Montrealu 
odsłonięto tablicę upamiętniającą gen. Ka-
zimierza Sosnkowskiego.

Prezes Jarosław Szarek poinformował, 
że w 2019 r. IPN zainaugurował nowy pro-
jekt edukacyjny – tzw. wystawy elementar-
ne, które każdy może pobrać z  internetu 
i wydrukować. Przygotowano 11 takich wy-
staw, w tym dotyczących II wojny światowej. 
Podjęto także działania mające przywrócić 
pamięć o zapomnianych miejscach zbrod-
ni niemieckich. Przeprowadzono 2 masowe 
ekshumacje na terenie byłego niemieckiego 

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek.
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powiedzieć, że pewnego rodzaju działania 
naszych polityków krajowych nie powinny 
mieć miejsca, bo polityka zagraniczna jest 
obszarem, który powinien pozostawać poza 
sporem politycznym” – zaznaczył. 

Za największy sukces polskiej dyplo-
macji w sprawach europejskich w ostatnich 
latach uznał wynegocjowanie korzystnego 
unijnego budżetu. Jak mówił, celem polity-
ki Polski wewnątrz UE było zahamowanie 
tendencji do ograniczania pieniędzy na po-
litykę spójności. Jak podkreślił, w  intere-
sie Polski jest rozwój UE, uwzględniający 
potrzeby naszego kraju i regionu. „Stoimy 
przed ogromnym niebezpieczeństwem coraz 
większego eurosceptycyzmu w części kra-
jów, które w Unii Europejskiej funkcjonują 
od kilkudziesięciu lat. Widzieliśmy to dosko-
nale w debatach budżetowych i odnośnie do 
kształtu Unii” – mówił.

Celem strategicznym polskiej dyploma-
cji jest też współpraca regionalna. Jak powie-
dział wiceminister Paweł Jabłoński, udało się 
odbudować bardzo silny sojusz w ramach 
Grupy Wyszehradzkiej i uruchomić Inicja-
tywę Trójmorza. 

W trakcie dyskusji senatorowie Koali-
cji Obywatelskiej przedstawiali zarzuty do-
tyczące funkcjonowania polskiej dyplomacji. 
Niektóre wypowiedzi wiceministra budziły 
protest senatorów Koalicji Obywatelskiej, 
którzy zwrócili się do marszałka Senatu, by 
wystąpił do premiera w tej sprawie. Mar-
szałek Tomasz Grodzki przekazał pismo 
do premiera z wnioskiem „o wyciągnięcie 
konsekwencji służbowych wobec podsekre-
tarza stanu w MSZ pana Pawła Jabłońskiego 
w związku z jego nielicującym z godnością 
i majestatem Senatu zachowaniem”. „Z naj-
wyższą dezaprobatą i zdumieniem odebra-
łem liczne sformułowania pana ministra 
Jabłońskiego obrażające i  deprecjonujące 
Senatorów RP oraz poprzednie demokra-
tycznie wybrane władze Rzeczypospolitej 
Polskiej” – napisał marszałek Senatu. „Wyra-
żam głęboką nadzieję, że tego typu zachowa-
nie w Senacie RP ze strony przedstawiciela 
kierowanego przez Pana rządu nigdy więcej 
nie będzie mieć miejsca” – czytamy. 

zasadniczym celem jest utrzymanie bardzo 
silnego sojuszu w ramach NATO. Wyjaśnił, 
że chodzi nie tylko o 2-stronny sojusz ze Sta-
nami Zjednoczonymi, ale także o działania 
na rzecz utrzymywania tego sojuszu mię-
dzy naszymi partnerami w Europie a USA. 
Jak podkreślił, Polska stara się odgrywać 
„rolę pewnego zwornika dobrych stosun-
ków między Stanami Zjednoczonymi a tymi 
państwami Unii Europejskiej, które nie pod-
chodzą do tych stosunków aż tak jednoznacz-
nie pozytywnie, jak nasz kraj”. Zaznaczył, że 
gdyby nie sojusz państw europejskich z USA, 
nie udałoby się w Europie tak długo utrzy-
mać pokoju. „W ostatnich latach w NATO 
udało się położyć większy nacisk na obronę 
wschodniej flanki” – dodał. Zdaniem wice-
ministra spraw zagranicznych jest to ważne, 
ponieważ działania Rosji w ostatnich latach 
pokazują, że nie zrezygnowała ona z bardzo 
agresywnej polityki, aktywnie uczestniczy 
w konfliktach zbrojnych, podejmuje różnego 
rodzaju działania, także kryminalne. „Dziś 
jesteśmy bezpiecznym krajem, dzięki poli-
tyce, którą prowadzimy” – ocenił.

W  swoim wystąpieniu wiceminister 
spraw zagranicznych odniósł się też do opinii 
o bardzo złej pozycji Polski w Unii Europej-
skiej. Jego zdaniem „twarde artykułowanie 
swoich interesów wiąże się również z reak-
cją, często bardzo brutalną, z bardzo ostrymi 
atakami, które, niestety, często są wspierane 
też przez polityków z Polski”. „Trzeba jasno 

Debata na temat informacji ministra spraw zagra- 
nicznych.

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

https://www.senat.gov.pl/prace/posiedzenia/
https://www.senat.gov.pl/prace/posiedzenia/
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Wyrażał też wątpliwość, czy rzeczywiście 
powstanie silna grupa o znaczeniu między-
narodowym, jeżeli 50% aktywów Lotosu 
ma przejść w obce ręce. Jak podkreślił, Ko-
misja Europejska postawiła bardzo trudne 
warunki tej fuzji, dlatego wyraził nadzieję, 
że nie zostanie ona przeprowadzona. Odpo-
wiadając, wiceminister Zbigniew Gryglas 
stwierdził, że nie ma groźby utraty rafinerii 
gdańskiej, gdyż zgodnie z warunkiem KE ma 
być odsprzedane 30% akcji. KE nie narzuci 
nabywcy tych akcji, ponieważ strona polska 
będzie musiała go zaakceptować. 

Komisja Kultury  
i Środków Przekazu

Tematem posiedzenia komisji, zorgani-
zowanego 31 sierpnia 2020 r. w Europej-
skim Centrum Solidarności w  Gdańsku 
(ECS), była integralność wystawy stałej 
ECS i możliwość jego finansowania z bu-
dżetu państwa. Tablice z 21 postulatami 
Międzyzakładowego Komitetu Strajkowe-
go z Sierpnia ’80 prezentowane są w ECS 
od 2014 r. Formalnie zostały użyczone tej 
instytucji przez Narodowe Muzeum Mor-
skie w Gdańsku, które teraz żąda ich zwro-
tu. Kierownictwo i Rada ECS oraz władze 
Gdańska są zdania, że tablice należały 
do ich bezpośrednich twórców – Arkadiu-
sza Rybickiego i Macieja Grzywaczewskiego. 
Spadkobiercy Arkadiusza Rybickiego i Ma-
ciej Grzywaczewski domagają się pozosta-
wienia tablic w ECS. Kierownictwo NSZZ 
„Solidarność” oraz Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego natomiast uwa-
żają, że tablice powinny być eksponowane 
w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej, 
w której podpisano porozumienie między 
władzami a strajkującymi stoczniowcami. 

W  wyniku dyskusji komisja kultury 
przyjęła stanowisko w sprawie integralności 
wystawy stałej Europejskiego Centrum Soli-
darności, w którym opowiedziała się za po-
zostawieniem tablic w ECS. „To szczególny 

Komisja Gospodarki  
Narodowej i Innowacyjności

W związku z planowanym przejęciem Gru-
py Lotos SA przez PKN Orlen SA komisja 
24  lipca  2020  r. wysłuchała informacji 
w tej sprawie. 14 lipca 2020 r. Orlen otrzy-
mał warunkową zgodę Komisji Europej-
skiej na przejęcie Lotosu. Zatwierdzenie 
uzależniono od pełnego wywiązania się ze 
zobowiązań przez Orlen, m.in. ze sprzeda-
ży 30% udziałów gdańskiej rafinerii i 80% 
stacji jej sieci. Tego samego dnia Orlen 
podpisał list intencyjny ze Skarbem Pań-
stwa w sprawie przejęcia kontroli kapita-
łowej nad PGNiG. Wiceminister aktywów 
państwowych Zbigniew Gryglas poinfor-
mował, że jego resort prowadzi analizy, któ-
rych celem jest wzmocnienie pozycji Skarbu 
Państwa po połączeniu Orlenu i  Lotosu. 
Zastrzegł, że utrzymanie kontroli Skarbu 
Państwa nad ich aktywami jest warunkiem 
koniecznym, by mówić o transakcji. Celem 
fuzji jest rozwój firmy poprzez zwiększe-
nie zdolności zakupowych, inwestycyj-
nych, zwiększenie możliwości negocjacji 
cen i ekspansji na inne rynki. Wicemini-
ster Zbigniew Gryglas zaznaczył, że dzię-
ki połączeniu Orlenu i Lotosu, a następnie 
połączeniu ich z PGNiG, przychody osiągną 
poziom prawie 200 mld zł rocznie.

W trakcie dyskusji senatorowie mieli 
szereg pytań i  wątpliwości. O  prawdziwy 
cel przejęcia pytał senator Adam Szejnfeld. 

Z prac komisji

Posiedzenie komisji gospodarki, 24 lipca 2020 r. Od lewej 
senatorowie Adam Szejnfeld i Maria Koc.
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28 lipca 2020 r. komisja zajęła się sy-
tuacją branży eventowej w czasie pandemii 
COVID-19. Obecni na posiedzeniu przedsta-
wiciele branży zaproponowali rozwiązania 
ułatwiające wyjście z kryzysu, np. obniże-
nie stawek VAT do 5–8% czy automatyczne 
umarzanie 18–19%  subwencji z  Polskie-
go Funduszu Rozwoju. Technicy estrado-
wi, organizatorzy spotkań i wydarzeń oraz 
menadżerowie artystów mówili o zapaści 
ich branży, bez której trudno będzie prze-
trwać polskiej kulturze. Prezes Polskiej Izby 
Techniki Estradowej Grzegorz Łapczyński 
poinformował, że 50% pracowników tech-
niki estradowej nie pracuje już w branży. 
Rynek ten może zostać przejęty przez firmy 
zagraniczne. 

Wiceminister kultury Paweł Lewan-
dowski zapewnił, że jego resort będzie wspie-
rać najbardziej zagrożone branże z unijnych 
pieniędzy, które zostały wynegocjowane.

artefakt nadający sens znaczeniowy zarów-
no ekspozycji, budynkowi ECS, jak również 
wielu działaniom tej instytucji” – napisano 
w stanowisku. Zaznaczono, że ECS jest dziś 
jedną z najważniejszych państwowych insty-
tucji w obszarze kultury pamięci i wspiera-
nia społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. 
Rolą ECS jest upamiętnianie w wymiarze nie 
tylko ogólnopolskim, ale także europejskim 
historii polskiego pokojowego ruchu spo-
łecznego „Solidarność”. Jednocześnie ECS 
jest instytucją, która dokumentuje upadek 
komunizmu we wszystkich krajach Europy 
Środkowej i Wschodniej oraz walkę naszych 
sąsiadów o wolność i niepodległość. Słowa 
uznania komisja skierowała do „wszystkich 
inicjatorów powstania i twórców ECS, któ-
rzy swoim wizjonerskim wysiłkiem uczynili 
z tej instytucji ważne i skuteczne narzędzie 
promocji Polski oraz element kształtowania 
polityki historycznej naszego kraju”. Ko-
misja zwróciła się też do ministra kultury 
i dziedzictwa narodowego o uszanowanie 
woli autorów i zachowanie wystawy stałej 
ECS w jej dzisiejszym kształcie. Apelowała 
również o przywrócenie dotacji podmioto-
wej dla centrum w wysokości z 2018 r. Komi-
sja, obradująca w 40. rocznicę Porozumień 
Sierpniowych, wyraziła także hołd i podzię-
kowanie bohaterom Sierpnia ’80 zarówno 
w naszej ojczyźnie, jak i poza jej granicami, 
„także tym często dziś anonimowym i za-
pomnianym, którzy stanęli po stronie naj-
wyższych wartości, wprowadzając nasz kraj 
na drogę wolności i demokracji”.

Posiedzenie wyjazdowe komisji kultury, 31 sierpnia 2020 r.

Posiedzenie komisji kultury, 28 lipca 2020 r. Od lewej 
wiceminister kultury Paweł Lewandowski i senator Bar-
bara Zdrojewska.
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wykłady w roku akademickim 2020/21 będą 
odbywały się zdalnie, a laboratoria, semi-
naria, grupy ćwiczeniowe i zajęcia klinicz-
ne – stacjonarnie. 

W trakcie dyskusji senator Michał Se-
weryński postulował prowadzenie zajęć sta-
cjonarnych w grupach do 20 osób. Senator 
Wojciech Konieczny apelował o rozszerze-
nie liczby placówek, w których studenci uni-
wersytetów medycznych mogliby odbywać 
praktyki. Z kolei senator Bogdan Zdrojewski 
wskazał na problem zatwierdzania wynagro-
dzeń dla nowo wybranych rektorów uczelni 
artystycznych.

Komisja Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji

Na podstawie rozpatrzonych petycji ko-
misja przygotowała 2 projekty ustaw re-
alizujących postulaty w  nich zawarte. 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o samo-
rządzie gminnym oraz niektórych innych 
ustaw (petycje P9-28/19 i P9-28/19_2) ma 
na celu zwiększenie liczby powiatowych 
i  wojewódzkich rad seniorów i  poprawę 
warunków ich funkcjonowania. W opinii 
komisji przyczyni się do sprawniejszej re-
alizacji inicjatyw podejmowanych na rzecz 
osób starszych. Projekt zakłada, że w gmi-
nie liczącej powyżej 20 tys. mieszkańców, 
na wniosek co najmniej 100 mieszkańców, 
z których każdy ukończył 60 lat, rada gminy 
tworzy gminną radę seniorów. Rada powia-
tu i sejmik województwa z własnej inicjaty-
wy lub na wniosek zainteresowanych stron 

Komisja Nauki, Edukacji 
i Sportu

Komisja 9 września 2020 r. zapoznała się 
z informacją ministra nauki i szkolnictwa 
wyższego o  procesie dydaktycznym na 
wyższych uczelniach w czasie pandemii. 
Wiceminister nauki Anna Budzanowska 
podkreśliła, że okres pandemii zbiegł się 
z kolejnym etapem zmian wprowadzonych 
konstytucją dla nauki. „Opóźniliśmy ter-
miny wejścia w życie m.in. przepisów re-
gulujących status uczelni i ich podział na 
uczelnie akademickie i zawodowe, przedłu-
żyliśmy okres, do którego uczelnie mogą ko-
rzystać ze starych zasad tworzenia studiów, 
opóźniliśmy wdrażanie nowych zasad 
prowadzenia studiów przygotowujących 
do wykonywania zawodu nauczyciela, prze-
sunęliśmy o rok termin pierwszej ewaluacji 
prowadzonej według nowych zasad, umoż-
liwiliśmy odbywanie zdalnych posiedzeń 
rad uczelni i senatów” – wyliczała wice-
minister nauki. Inne wprowadzone zmia-
ny to m.in.: uproszczenie zasad rekrutacji, 
zmiana zasad przyjmowania na  studia 
laureatów i finalistów olimpiad przedmio-
towych, uproszczenie obowiązków sprawo-
zdawczych uczelni i instytucji naukowych, 
wydłużenie terminów składania prac dok-
toranckich, zmiana zasad przyznawania 
pomocy materialnej dla studentów, zwięk-
szenie o 2% subwencji dla podmiotów na-
ukowych, utrzymanie dotychczasowych 
zasad finansowania w uczelniach akade-
mickich, instytutach naukowych Polskiej 
Akademii Nauk, instytutach badawczych 
oraz międzynarodowych instytutach na-
ukowych, umożliwienie pozostawienia 
niewykorzystanych w 2020 r. dotacji w dys-
pozycji podmiotu, któremu zostały przy-
znane, przesunięcie do 30 czerwca 2023 r. 
terminu ogłoszenia konkursu w ramach 
programu „Regionalna inicjatywa dosko-
nałości”. Wiceminister nauki poinformo-
wała, że resort przygotował też rozwiązania 
legislacyjne, które umożliwiły kształcenie 
zdalne. „Ten obszar wymaga największej 
korekty i wystandaryzowania” – oceniła. 
„Największym wyzwaniem jest to, jak zor-
ganizować ten rok akademicki, a przynaj-
mniej pierwszy semestr” – zaznaczyła. Jak 
dodała, z  rozmów z rektorami wynika, że 

Posiedzenie komisji nauki, 9 września 2020 r. Od lewej 
senator Kazimierz Wiatr i wiceminister nauki Anna 
Budzanowska.
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senatorowie, czyli nie przedstawiają już 
Kancelarii Senatu oryginalnych doku-
mentów dotyczących funkcjonowania 
biur i wydatkowanych środków z ryczał-
tu przeznaczonego na bieżącą działal-
ność biur ze środków przeznaczonych na 
opinie i ekspertyzy. Utrzymano obowią-
zek przedstawiania oryginałów doku-
mentów dotyczących rozliczenia środków 
na remont i wyposażenie biur. Dyrektor 
biura finansowego zaznaczyła, że senato-
rowie, sporządzając sprawozdania za okres 
od 12 listopada do 31 grudnia 2019 r., mieli 
problemy m.in. z kwalifikacją wydatków, 
przyporządkowaniem ich do poszczegól-
nych kategorii. 

Komisja na posiedzeniu 13  sierp-
nia 2020 r. pozytywnie zaopiniowała pro-
jekt budżetu Kancelarii Senatu na 2021 r. 
Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski 
poinformował, że kancelaria zaplanowała 
dochody w wysokości 110  tys. zł, wydatki 
zaś w  wysokości 128  mln  895  tys.  zł. Za-
znaczył, że planowane wydatki w porówna-
niu z 2020 r. są wyższe o 16,9%, ponieważ 
Sejm zmniejszył budżet Kancelarii Sena-
tu na 2020 r. o 119 mln 320 tys. zł, w tym 
o 8 mln 820 tys. zł przeznaczonych na mery-
toryczną i organizacyjno-techniczną obsługę 
działalności Senatu, jego organów i senato-
rów. Zmniejszenie wydatków spowodowało 
ograniczenie znacznej części zadań realizo-
wanych przez Kancelarię Senatu i dlatego 
w projekcie budżetu na 2021 r. zaplanowano 
środki na niezrealizowane zadania, a także 
wydatki na finansowanie wpłat na pracow-
nicze plany kapitałowe (825 tys. zł). Przewi-
dziano również środki na zadania w zakresie 
pomocy Polonii i Polakom za granicą w kwo-
cie 10 mln zł. 

mogą utworzyć powiatową albo wojewódz-
ką radę seniorów. Proponowane przepisy 
umożliwiają jednostkom samorządu tery-
torialnego m.in. dofinansowanie działal-
ności rady seniorów i objęcie ich członków 
ubezpieczeniem od  odpowiedzialności 
cywilnej i dobrowolnym ubezpieczeniem 
zdrowotnym. 

W projekcie ustawy o osobach depor-
towanych do pracy przymusowej oraz osa-
dzonych w obozach pracy przez III Rzeszę 
i Związek Socjalistycznych Republik Radzie-
ckich komisja proponuje zwiększenie świad-
czenia o 50% za każdy miesiąc trwania pracy 
przymusowej w stosunku do kwoty świad-
czenia pieniężnego przysługującego osobom 
deportowanym do pracy przymusowej oraz 
osobom osadzonym w obozach pracy przez 
III Rzeszę i ZSRR, zwaloryzowanej w 2020 r.

Komisja Regulaminowa,  
Etyki i Spraw Senatorskich

12 sierpnia 2020 r. komisja rozpatrzyła 
sprawozdanie z  wydatków budżetowych 
biur senatorskich IX  kadencji Senatu za 
okres od 1 stycznia do 11 listopada 2019 r. 
i nie zgłosiła do niego uwag. Przedstawiając 
sprawozdanie, dyrektor Biura Finansowe-
go w Kancelarii Senatu Agnieszka Szlązak 
przypomniała, że po raz ostatni zostało ono 
sporządzone przez kancelarię. Od X kaden-
cji Senatu zmieniły się zasady rozliczania 
środków na prowadzenie biur senatorskich. 
Dostosowano je do tych, jakie obowiązu-
ją w  Kancelarii Sejmu. Zgodnie z  nowy-
mi regułami sprawozdania przygotowują 

Posiedzenie komisji praw człowieka, 24 września 2020 r. 
Od lewej senatorowie: Aleksander Pociej, Robert Mamą-
tow, Marek Martynowski i Michał Seweryński.

Senator Sławomir Rybicki na posiedzeniu komisji regu-
laminowej, 13 sierpnia 2020 r.
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znacznie wyższe. Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi stoi zatem na stanowisku, że 
nie ma podstaw do kwestionowania przepi-
su, który spełnia swoją funkcję.

Biuro Legislacyjne Kancelarii Sena-
tu uznało, że sprawę tę TK mógłby rozpa-
trzyć w trybie pytania prawnego sądu lub 
skargi konstytucyjnej, a marszałek Senatu 
nie powinien interweniować w tej sprawie. 
Senatorowie zgodzili się z opiniami resortu 
rolnictwa i senackiego biura legislacyjnego.

Komisja Samorządu  
Terytorialnego  
i Administracji Państwowej 

9 września 2020 r. senatorom przedsta-
wiono sprawozdanie z działalności regio-
nalnych izb obrachunkowych i wykonania 
budżetu przez jednostki samorządu teryto-
rialnego w 2019 r. Wynika z niego, że prze-
prowadzono 1120 kontroli gospodarowania 
finansowego przez jednostki samorządu 
terytorialnego, które ujawniły 12 tys. nie-
prawidłowości. Zastosowanie się do wystą-
pień pokontrolnych dało zysk w wysokości 
ok. 10 mln zł. Podkreślono, że zakres kon-
troli przeprowadzanych przez regionalne 
izby obrachunkowe rozszerza się z roku na 
rok, ponieważ wzrasta liczba zadań wy-
konywanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego.

Wśród wniosków de lege ferenda obecni 
na posiedzeniu komisji przedstawiciele re-
gionalnych izb obrachunkowych wymieniali 
m.in. konieczność zmiany w ustawie o finan-
sach publicznych, dotyczącej delegowania 

Komisja Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi

Do marszałka Senatu wpłynęły wnioski 
przedsiębiorstw rolnych o  wystąpienie 
do  Trybunału Konstytucyjnego w  spra-
wie zakwestionowania konstytucyjności 
art. 39b ust. 1 ustawy z 1991 r. o gospodaro-
waniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 
Państwa w brzmieniu nadanym noweliza-
cją ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego 
z 2019 r. Wnioskodawcy podawali w wątpli-
wość naliczanie dzierżawcom – na podsta-
wie tego przepisu – opłaty za bezumowne 
korzystanie z nieruchomości rolnych w wy-
sokości 30-krotności wywoławczej wy-
sokości czynszu, który byłby należny, 
gdyby była ona przedmiotem dzierżawy. 
W związku z tym komisja na posiedzeniu 
24 września 2020 r. zapoznała się z infor-
macją o stosowaniu przepisów dotyczących 
dzierżawy nieruchomości rolnych Skarbu 
Państwa.

Wiceminister rolnictwa Jan Białkow-
ski wyjaśnił, że naliczanie opłat to działanie 
prewencyjne, pozwalające na zachowanie 
nieruchomości rolnych w zasobach Skar-
bu Państwa. Zdarzało się bowiem, że nie-
ruchomości nie zwracano po okresie 
dzierżawy. W czerwcu 2018 r. grunty użyt-
kowane bezumownie obejmowały obszar 
18 198 ha, w czerwcu 2019 r. – 21 493 ha, 
a w 2020 r., dzięki zastosowaniu omawia-
nego przepisu, powierzchnia ta zmniejszyła 
się do 12 802 ha. Wiceminister rolnictwa za-
znaczył, że wcześniej obowiązujące sankcje 
w wysokości 5-krotnego czynszu nie moty-
wowały do zwrotu ziemi. Dodał, że czynsze 
przy zawieraniu nowych umów dzierżaw są 

Wiceminister rolnictwa Jan Białkowski na posiedzeniu 
komisji rolnictwa, 24 września 2020 r.

Posiedzenie komisji samorządu terytorialnego, 9 wrześ-
nia 2020 r. Od lewej senatorowie: Zygmunt Frankiewicz, 
Marek Komorowski i Andrzej Pająk.
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Prof. Artur Wołek z  Akademii Igna-
tianum w Krakowie przedstawił założenia 
raportu „Instytucjonalny model samorządo-
wej polityki repatriacyjnej”. Jak mówił, z ze-
branych informacji wynika, że jeśli ścieżka 
repatriacji samorządowej ma pozostać, to 
powinna być prostsza, a kanały dystrybucji 
środków dla repatriantów – mniej rozpro-
szone. Jego zdaniem warto przyjrzeć się pro-
cedurom wynikającym z ustawy, które przez 
lata jej funkcjonowania zgłaszane są jako 
problematyczne, i spróbować je zmienić.

9 września 2020 r. senatorowie zapo-
znali się z raportem na temat sytuacji ośrod-
ków polonoznawczych w  Europie i  USA, 
a także wsparcia udzielanego im przez pań-
stwo polskie. Jak mówił autor raportu prof. 
Michał Nowosielski, przygotowując go, bada-
no ogólną kondycję zagranicznych jednostek 
naukowych zajmujących się zagadnieniami 
polonoznawczymi. Z  przeprowadzonych 
badań wynika, że ośrodki te promują Pol-
skę za granicą, są ważne dla Polonii, a także 
dla polskich uczelni i placówek naukowych, 
ponieważ współpraca między nimi owocuje 
nowymi programami. Analiza pokazuje, że 
działalność ośrodków polonoznawczych za 
granicą nastawiona jest raczej na nauczanie 
języka i kultury polskiej niż na badania. Bra-
kuje natomiast oferty szeroko rozumianych 
studiów polonoznawczych. Na funkcjono-
wanie katedr polonoznawczych wpływ ma 
także regres, jaki dotyka obecnie kierunki 
humanistyczne w krajach Europy Zachod-
niej, co przekłada się na ich finansowanie.

Mówiąc o zakresie i formach wsparcia 
ośrodków polonoznawczych za granicą przez 

zadań w zakresie uchwał w sprawie budżetu 
jednostek samorządu terytorialnego. 

Senatorom przedstawiono też infor-
macje dotyczące wykonania budżetu przez 
wszystkie jednostki samorządu terytorial-
nego w  2019  r. Dochody jednostek samo-
rządu terytorialnego w  2019  r. wyniosły 
280 mld zł (wzrost o 10%), wydatki kształto-
wały się na podobnym poziomie. Nastąpiła 
zmiana struktury wydatków. Odnotowano 
wzrost wydatków bieżących, a spadek – ma-
jątkowych i w zakresie realizacji projektów 
unijnych.

Komisja Spraw Emigracji 
i Łączności z Polakami  
za Granicą

Komisja swoje posiedzenie 14 lipca 2020 r.  
poświęciła realizacji ustawy o repatriacji 
przez samorządy lokalne. Pełnomocnik 
rządu ds. repatriacji, wiceminister spraw 
wewnętrznych Bartosz Grodecki zaznaczył, 
że repatriacja samorządowa jest trudniej-
sza do realizacji niż repatriacja za pośred-
nictwem ośrodków adaptacyjnych, dlatego 
na 877  repatriantów, którzy osiedlili się 
w Polsce w 2019 r., zaledwie 201 skorzystało 
z repatriacji przez samorządy lokalne, a 538 
– dzięki ośrodkom. Poinformował, że zgod-
nie z ustawą w budżecie państwa na re-
patriację zagwarantowano ok. 52 mln zł 
w 2020 r., w 2021 r. ma to być ok. 46 mln zł, 
a w 2022 r. – ok. 45 mln zł.

Posiedzenie komisji spraw emigracji, 9 września 2020 r.
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Senatu na  rok  2021 w  części dotyczącej 
opieki nad Polonią i Polakami za granicą. 
Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski 
przypomniał, że w wyniku powierzenia tak-
że prezesowi Rady Ministrów zadań w za-
kresie pomocy Polonii i Polakom za granicą 
budżet Kancelarii Senatu na 2020 r. został 
zmniejszony o 110 mln 500 tys. zł. Ustawa 
o działalności pożytku publicznego i wolon-
tariacie zobowiązuje jednak Senat do wypeł-
niania zadań związanych z pomocą Polonii, 
dlatego w projekcie budżetu Kancelarii Se-
natu na 2021 r. przewidziano środki na ten 
cel w kwocie 10 mln zł, w tym dotacje dla 
fundacji – 5 mln 600 tys. zł, dla stowarzyszeń 
– 4 mln zł, dla pozostałych zaś 400 tys. zł.

Komisja Spraw Zagranicznych 
i Unii Europejskiej 

Komisja, podobnie jak w poprzednim okre-
sie, 2  posiedzenia poświęciła wyborom 
prezydenckim w 2020 r. za granicą. 1 lip-
ca 2020 r. senatorowie dyskutowali na temat 
przebiegu I tury wyborów. Przewodniczący 
komisji senator Bogdan Klich zapewnił, że 
senatorowie będą wyjaśniać wypadki nie-
uwzględnienia głosów oddanych poza kra-
jem. Apelował o zwiększenie liczby komisji 
wyborczych za granicą z 169 do 320, któ-
ra obowiązywała w wyborach parlamen-
tarnych w 2019 r., a także o uruchomienie 
przez resort spraw zagranicznych infolinii 
dla wyborców. Postulował też umożliwienie 
osobistego oddania pakietów wyborczych 
w konsulatach.

państwo polskie, prof. Michał Nowosielski 
stwierdził, że główną rolę odgrywa tu Naro-
dowa Agencja Wymiany Akademickiej, któ-
ra prowadzi programy nastawione przede 
wszystkim na nauczanie i promocję języka 
polskiego z elementami wiedzy o kulturze, 
historii i miejscu Polski w świecie („Lekto-
rzy”, „Polonista”, „Promocja języka polskie-
go”). W ocenie prof. Michała Nowosielskiego 
brakuje zarówno strategii wspierania przez 
państwo polskie tych jednostek, jak i syste-
matycznej jej ewaluacji. 

O działalności Fundacji „Pomoc Pola-
kom na Wschodzie” w 2019 i 2020 r. mówił 
jej prezes Mikołaj Falkowski podczas posie-
dzenia komisji 29 września 2020 r. Poinfor-
mował, że 2020 r. budżet fundacji wynosi 
32 mln zł. Podkreślił, że mimo zmiany spo-
sobu finansowania zadań na rzecz Polonii 
i Polaków za granicą oraz trudności spowo-
dowanych pandemią koronawirusa funda-
cja realizuje swoje zadania bez większych 
zakłóceń. W  tym trudnym okresie uda-
ło się zapewnić ciągłość pracy 75 redakcji 
współpracujących z fundacją, realizowane 
są też projekty inwestycyjne na Litwie, Ło-
twie, Białorusi i Ukrainie. W 2019 r. budżet 
fundacji wyniósł 36,5 mln zł, w tym dotacja 
z Kancelarii Senatu – 33 mln zł. Kontynu-
owano i rozwijano najważniejsze projekty 
z lat poprzednich, takie jak: „Bon Pierwsza-
ka”, „Spotkania na Pokuciu”, Wileńska Aka-
demia Biznesu, kampania #KtoTyJesteś, 
turniej wiedzy historycznej Historiada, akcja 
„Repatriacja krok po kroku”, zjazd Federacji 
Polskich Mediów na Wschodzie i szkolenia 
dziennikarzy, renowacja polskich kwater 
wojskowych na Białorusi i Litwie. W ramach 
projektu „Media Plus” wsparto bieżącą dzia-
łalność polskich redakcji wydających gazety 
i czasopisma, tworzących programy radio-
we i telewizyjne, a także prowadzących in-
ternetowe portale informacyjne. Realizacja 
projektu pozwoliła wyposażyć w sprzęt aż 
24 redakcje; 3 ośrodki medialne otrzymały 
nowoczesne oprogramowanie, a w 4 prze-
prowadzono drobne remonty. W  2019  r. 
zorganizowano też szkolenia w polskich me-
diach dla polskich dziennikarzy z zagranicy 
oraz doroczny zjazd Federacji Mediów Pol-
skich na Wschodzie, w którym udział wzięło 
ok. 70 dziennikarzy z 27 redakcji z 10 państw.

Komisja 13 sierpnia 2020 r. pozytywnie 
zaopiniowała projekt budżetu Kancelarii 

Posiedzenie komisji spraw emigracji, 13 sierpnia 2020 r.  
Od lewej szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski i se-
nator Kazimierz Michał Ujazdowski.
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727 protestów, wniesionych do Sądu Najwyż-
szego w związku głosowaniem w obwodach 
za granicą.

Komisja 10 września 2020 r. przyjęła 
stanowisko w sprawie przekształcenia ba-
zyliki Hagia Sophia w meczet. „Muzealny 
status świątyni, będący symbolem tureckie-
go republikanizmu, został złamany decyzją 
prezydenta Recepa Tayyipa Erdoğana. Już 
w 2016 r. zarządził on w świątyni-muzeum 
modły, a  w  lipcu 2020  r. ponownie prze-
kształcił ją w  meczet” – napisano w  sta-
nowisku. Zaznaczono, że decyzja ta nie 
uwzględnia światowego znaczenia tej bu-
dowli. „Argument, że lepiej odzwierciedla 
to oblicze Turcji jako kraju muzułmańskie-
go, należy uznać za chybiony, jest to bowiem 
również jeden z najbardziej czczonych sym-
boli chrześcijaństwa” – podkreślono. Zda-
niem komisji przywrócenie niekonfesyjnego, 
muzealnego charakteru Hagii Sophii byłoby 
wyrazem szacunku dla obejmującej 15 stule-
ci niezwykłej historii tej budowli.

Komisja Środowiska

Tematem posiedzenia komisji 15 lipca 
2020  r. były działania na  rzecz ochrony 
przeciwpowodziowej. Senatorom przed-
stawiono informacje na temat: skażenia 
wód rzeki Baryczy; stanu infrastruktu-
ry poświęconej ochronie przed powodzią; 
nakładów poniesionych na utrzymanie, 
modernizację i  budowę infrastruktury 
przeciwpowodziowej w  latach 2016–20; 
realizacji inwestycji finansowanych z Ban-
ku Światowego i UE, dotyczących ochrony 
przeciwpowodziowej; kierunków polityki 
w zakresie gospodarki wodnej.

Jak podkreślił minister środowiska 
Michał Woś, w sprawie skażenia Baryczy 
wszystkie właściwe instytucje i służby pod-
jęły działania natychmiast po otrzymaniu in-
formacji 1 lipca 2020 r. o zanieczyszczeniu 
rzeki. Zaznaczył, że było to na 8 dni przed 
interwencją poselską w tej sprawie. Przed-
stawił też szczegółową relację z przebiegu 
działań wszystkich służb. Podkreślił, że dzię-
ki szybkiej i skutecznej interwencji nie ucier-
piały najcenniejsze tereny Doliny Baryczy 
– Rezerwat Stawy Milickie. Poinformował, 

Podczas dyskusji senatorowie wskazy-
wali na braki organizacyjne w I turze wy-
borów, jak pomyłki w pakietach wyborczych 
czy niedostateczną obsługę konsularną. 

Dyrektor Departamentu Konsularne-
go Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łu-
kasz Lutostański zapewnił, że trwają prace 
nad wsparciem obwodowych komisji wy-
borczych za  granicą. Jak zaznaczył, choć 
w wielu państwach złagodzono obostrzenia 
związane z pandemią, to nie zmieniły się 
wcześniej ustalone zasady dotyczące prze-
prowadzenia wyborów. Poinformował, że 
w I turze wyborów za granicą zarejestrowały 
się 374 372 osoby, a głosy oddały 311 404 oso-
by, co oznacza wzrost o 7% w porównaniu 
z wyborami prezydenckimi w 2015 r.

Z kolei 11 sierpnia 2020 r. senatorowie 
wysłuchali informacji na temat przebiegu 
wyborów. Wiceminister spraw zagranicz-
nych Paweł Jabłoński poinformował, że 
w II turze odesłano 83% pakietów wybor-
czych. Podkreślił, że organizując głosowa-
nie za granicą, MSZ kierowało się reżimami 
sanitarnymi obowiązującymi w poszczegól-
nych krajach i regionach. W I turze utworzo-
no 167 obwodów, w których oddano ponad 
311 tys. ważnych głosów. W II turze w 169 ob-
wodach oddano 415 tys. głosów. Zaznaczył, że 
„przygotowanie głosowania korespondencyj-
nego dla tak dużej grupy wyborców stanowi-
ło bezprecedensowe wyzwanie dla urzędów 
konsularnych”. „Nasze urzędy przygotowały 
i wysłały w pierwszej turze ponad 343 tys. 
pakietów wyborczych, w drugiej turze – po-
nad 480 tys. Przygotowanie i wysyłka tych 
pakietów przed drugą turą zajęła 5 dni, czyli 
o 2 dni krócej niż przewiduje termin usta-
wowy” – stwierdził. Wiceminister podkre-
ślił, że za zasadne uznano jedynie 8 spośród 

Posiedzenie komisji spraw zagranicznych, 11 sierpnia 
2020 r. 
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odpadów, zgodnie ze standardami określo-
nymi w nowelizacji dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie odpadów.

Rozwiązania wprowadzone w ustawie 
z 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach oraz nie-
których innych ustaw mają na celu ustabi-
lizowanie cen za przetwarzanie odpadów 
komunalnych i  opłat. Jak poinformował 
wiceminister klimatu Jacek Ozdoba, prze-
pisy rozporządzenia ministra środowiska 
w sprawie szczegółowego sposobu selektyw-
nego zbierania wybranych frakcji odpadów 
oraz nowe przepisy ustawowe nie zostały 
jeszcze w  pełni wdrożone przez wszyst-
kie gminy, więc na efekty wprowadzonych 
zmian trzeba jeszcze poczekać. Przypomniał, 
że gminy mogą już podejmować działania 
służące zmniejszeniu kosztów funkcjono-
wania systemu gospodarowania odpadami.  
To m.in.:  korzystanie z  funduszy euro-
pejskich przeznaczonych na  gospodarkę 
odpadami; bezpośrednia współpraca z orga-
nizacjami odzysku czy łączenie się w związki 
międzygminne; stosowanie trybu in-house. 
Wiceminister klimatu zapewnił, że w resor-
cie nadal analizowane są propozycje zmian, 
które mogłyby pozytywnie wpłynąć na dalsze 
stabilizowanie opłat za odbiór i zagospoda-
rowanie odpadów komunalnych, m.in. w ra-
mach wdrażania tzw. pakietu odpadowego, 
zawierającego nowe rozwiązania dotyczące 
rozszerzonej odpowiedzialności producen-
tów (ROP). Zobowiązuje nas do tego znowe-
lizowana dyrektywa w sprawie odpadów, 
która przewiduje, że istniejące systemy ROP  
(dla opakowań, baterii i  akumulatorów, 

że z monitoringu Baryczy wynika, iż jakość 
wody się poprawia. Wiceminister klimatu 
Piotr Dziadzio zaznaczył, że wyniki badań 
nie wskazują na celowe zanieczyszczenie 
rzeki. Podkreślił, że nie ma w tej sprawie 
winnych. 

Mówiąc o działaniach na rzecz ochro-
ny przeciwpowodziowej, dyrektor Depar-
tamentu Ochrony przed Powodzią i Suszą 
w Państwowym Gospodarstwie Wodnym 
Wody Polskie Grzegorz Szymoniuk poin-
formował, że Wody Polskie administru-
ją 4  tys. obiektów przeciwpowodziowych 
i 8 tys. km wałów przeciwpowodziowych. 
Stan 98% infrastruktury przeciwpowo-
dziowej jest oceniany jako dobry i dosta-
tecznie dobry. Na remonty i modernizację 
urządzeń oraz przywrócenie ich właści-
wego stanu technicznego Wody Polskie od 
2018 r. przeznaczyły 140 mln zł, na utrzy-
manie infrastruktury przeciwpowodzio-
wej w 2018 r. wydano 270 mln zł, a w 2019 
i 2020 r. – po 380 mln zł. W 2018 r. na in-
westycje przeznaczono 622 mln zł, w tym 
na ochronę przeciwpowodziową 429 mln zł, 
w 2019 r. – 1 mld 150 mln zł, a w 2020 r. 
– 1  mld  684  mln  zł. Ponadto zmoder-
nizowano i  zbudowano 275  km wałów 
przeciwpowodziowych. 

10 września 2020 r. komisja zajęła się 
zmianami legislacyjnymi dotyczącymi od-
padów komunalnych i  ich wpływem na 
obniżenie wysokości opłat. Senatorowie 
dyskutowali także o wdrożeniu modelu roz-
szerzonej odpowiedzialności producentów 
i wprowadzeniu systemu kaucyjnego jako 
ważnych elementach zagospodarowania 

Posiedzenie Komisji Środowiska, 10 września 2020 r. Od lewej senatorowie: Jadwiga Rotnicka, Zdzisław Pupa i Józef 
Łyczak.
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akt K 45/16) rozszerza prawo do odszkodo-
wania za szkody łowieckie także o wypad-
ki, gdy żądający odszkodowania odmówił 
zgody na budowę przez dzierżawcę lub za-
rządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub 
wykonywanie zabiegów zapobiegających 
szkodom, jeżeli szkody te nie wynikały 
z odmowy zgody. Projekt ustawy o zmia-
nie ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (wyrok TK z 22 maja 
2019  r.; sygn. akt  SK  22/16) przewiduje,  
że w gminach z tzw. luką planistyczną od-
szkodowanie za obniżenie wartości nieru-
chomości na skutek działań planistycznych 
gminy będzie równe różnicy między sta-
rym a nowym planem zagospodarowania 
przestrzennego.

Komisja wniosła także do marszałka Se-
natu projekt nowelizacji ustawy o uznaniu 
za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób 
represjonowanych za działalność na rzecz 
niepodległego bytu Państwa Polskiego. Za-
kłada on przyznanie prawa do  ubiegania 
się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie 
za doznane krzywdy osobom represjono-
wanym przez  radzieckie organy ścigania 
i wymiaru sprawiedliwości lub organy poza-
sądowe za działalność na rzecz niepodległego 
bytu państwa polskiego, które nie mieszkają 
lub nie mieszkały w Polsce w chwili śmierci, 
ale mieszkają lub mieszkały w chwili śmier-
ci na ziemiach, które na mocy postanowień 
traktatu ryskiego wchodziły w skład państwa 
polskiego. 

sprzętu elektrycznego i  elektronicznego, 
pojazdów, olejów i  opon) powinny zostać 
dostosowane do zapisu tej dyrektywy, wy-
magającego wprowadzenia mechanizmów 
zobowiązujących producentów do finanso-
wania zbierania, transportu i przetwarzania 
odpadów na poziomie niezbędnym do osiąg-
nięcia unijnych celów recyklingu. Z kolei 
zgodnie z dyrektywą w sprawie zmniejsze-
nia wpływu niektórych produktów z two-
rzyw sztucznych na  środowisko państwa 
członkowskie muszą zapewnić odpowied-
nie poziomy selektywnego zbierania butelek 
PET po napojach o pojemności do 3 l. Dy-
rektywa wskazuje ponadto system kaucyjny 
jako kierunek, który pozwoliłby na osiągnię-
cie tych celów. 

Komisja Ustawodawcza

Komisja przygotowała 3  projekty ustaw 
wykonujących wyroki Trybunału Kon-
stytucyjnego. Projekt ustawy o  zmianie 
ustawy o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych (wyrok TK z 29 kwietnia 2020 r.; 
sygn. akt P 19/16) umożliwia skorzysta-
nie z  sądowego zwolnienia od kosztów 
przez podmioty mające w elektronicznym 
postępowaniu upominawczym status 
pozwanego. Projekt nowelizacji prawa ło-
wieckiego (wyrok TK z 8 maja 2019 r.; sygn. 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej, 30 lipca 2020 r.
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samych pacjentów, którzy, z obawy przed 
zarażeniem, odwoływali wizyty i planowa-
ne badania.

Wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko 
zapewniła, że resort zdrowia chce przywró-
cić normalne funkcjonowanie systemu zdro-
wia. Przypomniała, że we wrześniu 2020 r. 
przyjęto nową strategię walki z COVID-19, 
a zaproponowane w niej rozwiązania mają 
m.in. przywrócić opiekę nad pacjentami 
z innymi schorzeniami. 

W ocenie uczestników posiedzenia po-
trzebne są nowe standardy opieki nad pa-
cjentem. Jak wskazywano, epidemia jest 
wyzwaniem, ale pacjent nie może czekać. 
Kolejki do specjalistów wydłużyły się, a wielu 
pacjentów z nich wypadło. Jak podkreślano, 
pacjenci, szczególnie onkologiczni i kardio-
logiczni, nie mają czasu czekać, tymczasem 
w  wielu placówkach podstawowej opieki 
zdrowotnej nie mogą się doprosić o skiero-
wanie do specjalisty i diagnostykę. 

Komisja Nadzwyczajna  
do spraw Klimatu

25 września 2020 r. senatorowie krytycznie 
ocenili informację na temat założeń i pla-
nów polityki klimatycznej rządu, przedsta-
wioną przez wiceministra klimatu Adama 
Guibourgé-Czetwertyńskiego. Jak mówił 
przewodniczący komisji senator Stanisław 
Gawłowski, zaprezentowane w niej kierunki 
dochodzenia do neutralności klimatycznej 
„zostały zrujnowane” przez porozumienie 

Komisja Zdrowia

9 września 2020 r. senatorowie dyskuto-
wali o dostępności świadczeń zdrowotnych 
i  przestrzeganiu praw pacjenta w  czasie 
epidemii COVID-19. Powołując się na dane 
rzecznika praw pacjenta, przewodniczą-
ca komisji senator Beata Małecka-Libera 
stwierdziła, że prawa pacjenta były łama-
ne. Problemy wystąpiły m.in. w związku 
z przekształceniem części szpitali w szpi-
tale jednoimienne, w skutek czego niektóre 
regiony kraju zostały pozbawione dostępu 
do niektórych świadczeń medycznych, za-
pewnianych przedtem przez te placówki. 

Odpowiadając, wiceminister zdrowia 
Józefa Szczurek-Żelazko i wiceprezes Naro-
dowego Funduszu Zdrowia Bernard Waśko 
przyznali, że podczas pandemii wystąpiły 
pewne kłopoty, będące, ich zdaniem, na-
stępstwem trudnej sytuacji, z jaką musiała 
się zmierzyć służba zdrowia. Jak podkreśliła 
wiceminister zdrowia, przyjęte rozwiązania 
prawne i rygory mają na celu przede wszyst-
kim zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów 
i personelu medycznego. Wiceprezes NFZ 
stwierdził, że na spadek liczby wykonanych 
świadczeń miały wpływ przede wszystkim 
ograniczenia administracyjne, dotyczące 
leczenia uzdrowiskowego, rehabilitacji czy 
przekształcenie części szpitali w  jedno-
imienne. Wpłynęła na to również postawa 
samych podmiotów leczniczych, których 
część, mając do tego prawo, ograniczyła lub 
zawiesiła działalność, np. niektóre gabinety 
stomatologiczne czy przychodnie specjali-
styczne. Trzeci ważny czynnik to zachowania 

Posiedzenie Komisji Zdrowia, 24 września 2020 r.
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klimatycznej i dochodzenia do neutralności 
energetycznej. 

Jak mówił wiceminister klimatu Adam 
Guibourgé-Czetwertyński, osiągniecie neu-
tralności klimatycznej jest największym wy-
zwaniem stojącym obecnie zarówno przed 
Polską, jak i Unią Europejską. Nie jest to tyl-
ko kwestia modernizacji energetyki, dotyczy 
nieomal wszystkich obszarów życia. Mówiąc 
o konieczności modernizacji polskiej energe-
tyki, przypomniał, że 70% polskich bloków 
energetycznych ma ponad 30 lat. Uwzględ-
niając zachodzący postęp technologiczny, 
należy się też zastanowić, jak ma wyglądać 
nasz miks energetyczny.

O zaangażowanie i ambitne przywódz-
two polskiej klasy politycznej we  wpro-
wadzaniu polityki klimatycznej apelował 
prezes Fundacji WWF Polska Mirosław Pro-
ppé, przedstawiając raport „Zeroemisyj-
na Polska 2050”. Zdaniem autorów raportu 
uniknięcie katastrofy klimatycznej możliwe 
będzie tylko dzięki osiągnięciu najpóźniej 
do 2050 r. globalnej neutralności klimatycz-
nej, czyli równowagi między emitowaniem 
i pochłanianiem gazów cieplarnianych. Nie-
stety, dotychczasowy zasięg polskiej debaty 
o  neutralności klimatycznej jest niezado-
walający. Raport przedstawiony senatorom 
zawiera szereg rekomendacji, wypracowa-
nych we współpracy z wiodącymi ekspertami 
z sektora publicznego, prywatnego i poza-
rządowego. Wnioski dotyczą budownictwa, 
energetyki, transportu, rolnictwa i leśnictwa. 

zawarte z górnikami przez rząd. O koordy-
nowanie rządowych działań dotyczących 
polityki klimatycznej apelowała wicemar-
szałek Gabriela Morawska-Stanecka. Jej 
zdaniem ostatnie 30 lat i kolejne reformy 
polskiego górnictwa dowiodły wciąż zmie-
niającego się i niekonsekwentnego podej-
ścia do  transformacji energetycznej. Jak 
podkreśliła, w tej kwestii działania rządu 
powinny być konsultowane ponad podzia-
łami politycznymi, a  przyjęte ustalenia  
– konsekwentnie realizowane przez kolejne 
ekipy rządzące. 

Senatorowie zarzucali rządowej infor-
macji nadmierną ogólnikowość i koncentro-
wanie się głównie na kwestiach związanych 
z modernizacją energetyki. Wskazywano 
również na  ogromne znaczenie edukacji 
ekologicznej dla skutecznej realizacji polity-
ki rozwojowej. Mówiono o potrzebie uświa-
damiania społeczeństwu znaczenia polityki 

Senator Stanisław Gawłowski na posiedzeniu Komisji 
Nadzwyczajnej do spraw Klimatu, 25 września 2020 r. 

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

Aktywność międzynarodowa

Wizyty delegacji Senatu

Wizyta w Austrii

Marszałek Tomasz Grodzki wraz z delega-
cją w składzie: wicemarszałek Bogdan Bo-
rusewicz, przewodniczący Komisji Spraw 

Zagranicznych i Unii Europejskiej senator 
Bogdan Klich oraz senatorowie: Halina Bie-
da, Leszek Czarnobaj, Wadim Tyszkiewicz 
i Jacek Włosowicz 13–14 września 2020 r. 
złożył wizytę w Austrii.

13 września w  polskim sanktuarium 
narodowym na Kahlenbergu w  Wiedniu 

https://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/
https://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/
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mu senatorowie spotkali się także z przed-
stawicielami austriackiej Polonii. Rozmo-
wa dotyczyła głównie problemów polskiego 
szkolnictwa w Austrii. Marszałek zapew-
nił, że Senat jest zawsze otwarty na de-
batę i dyskusję o problemach środowisk 
polonijnych. 

14 września marszałek Tomasz Grodzki 
spotkał się z wiceprzewodniczącą Bundes-
ratu Austrii Elisabeth Großmann i  prze-
wodniczącym Rady Narodowej Austrii 
Wolfgangiem Sobotką. Rozmowy dotyczyły 
m.in. stosunków dwustronnych, współpracy 
międzyparlamentarnej, sytuacji w regionie 
i walki z pandemią koronawirusa.

Delegacja Senatu złożyła także wizytę 
w miejscu pamięci na terenie byłego obo-
zu koncentracyjnego Mauthausen. W miej-
scach pamięci KL Mauthausen, KL Gusen 
i  Bergkristall senatorowie oddali hołd 
pomordowanym.

delegacja Senatu wzięła udział w uroczystoś-
ciach z okazji 337. rocznicy odsieczy wiedeń-
skiej i dożynkach. „Odsiecz wiedeńska to był 
wspaniały przykład solidarności w obronie 
wartości” – powiedział marszałek Senatu. 
Ocenił, że takiej solidarności w obronie cy-
wilizacji europejskiej potrzebujemy zawsze, 
a w dobie pandemii koronawirusa – w spo-
sób szczególny. Marszałek Senatu podzięko-
wał obecnej na uroczystościach Polonii za to, 
że buduje wspólnotę z krajem i stara się god-
nie reprezentować ojczyznę na obcej ziemi, 
przynosząc jednocześnie chwałę i pożytek 
w miejscu, w którym przyszło jej żyć. 

Podczas mszy w polskim sanktuarium 
narodowym patronami austriackiej Polonii 
zostali ogłoszeni św. Jan Paweł II oraz siostry 
– św. Maria Urszula Ledóchowska i bł. Maria 
Teresa Ledóchowska.

W  polskiej ambasadzie w  Wiedniu 
marszałek Tomasz Grodzki i towarzyszący 

Uroczystości z okazji 337. rocznicy odsieczy wiedeńskiej 
w polskim sanktuarium narodowym na Kahlenbergu 
w Wiedniu.

Spotkanie z Polonią w Ambasadzie RP w Wiedniu.

Spotkanie delegacji Senatu RP z wiceprzewodniczącą Bundesratu Austrii.
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począwszy od pierwszego roku po akcesji 
Polski. Wskazali, że Fundusz Odbudowy, 
utworzony w  odpowiedzi na kryzys go-
spodarczy wywołany pandemią COVID-19,  
to kolejny przykład wartości europejskiej in-
tegracji, który pomaga docenić członkostwo 
w Unii Europejskiej.

Kierunki polsko-ukraińskich stosunków 
dwustronnych

9 września 2020 r. marszałek Tomasz 
Grodzki przyjął przewodniczącego Rady 
Najwyższej Ukrainy Dmytrę Razumkowa. 
Obecni byli także: wicemarszałek Bogdan 
Borusewicz, przewodniczący Komisji Po-
lityki Zagranicznej i Współpracy Między-
parlamentarnej Rady Najwyższej Ukrainy 
Oleksandr Merezhko, a  także przewod-
niczący komisji: Spraw Emigracji i Łącz-
ności z Polakami za Granicą oraz Spraw 
Zagranicznych i  Unii Europejskiej – se-
natorowie Kazimierz Michał Ujazdowski 
i Bogdan Klich. Spotkanie o charakterze 
roboczym, które odbyło się z  inicjatywy 
strony ukraińskiej, stanowiło okazję do 
omówienia głównych kierunków współ-
pracy polsko-ukraińskiej w  najbliższej 
przyszłości z udziałem Senatu RP i Rady 
Najwyższej Ukrainy.

Jak podkreślił marszałek Tomasz 
Grodzki, Polska niezmiennie wspiera nie-
podległość, suwerenność i integralność te-
rytorialną Ukrainy. Wskazał na potrzebę 
podejmowania wspólnych działań, także 
w formacie wielostronnym. Przypomniał 
rolę Zgromadzenia Parlamentarnego Sej-
mu i  Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 
Sejmu Republiki Litewskiej i  Rady Naj-
wyższej Ukrainy i zapowiedział zorgani-
zowanie jego XI  posiedzenia plenarnego 

Goście w Senacie

Współpraca polsko-włoska

Marszałek Tomasz Grodzki 7 września 
2020 r. spotkał się w Senacie z przewodni-
czącym Grupy Bilateralnej Włosko-Polskiej 
w Senacie Republiki Włoskiej senatorem 
Nazario Pagano, podsekretarzem ds. re-
lacji z parlamentem we włoskim rządzie 
senatorem Gianlucą Castaldim i  amba-
sadorem Republiki Włoskiej w  RP Aldo 
Amatim. Rozmówcy zgodzili się, że relacje 
Polski i Włoch są stabilne, a przed obydwo-
ma krajami otwierają się nowe możliwości 
współpracy, także dzięki współdziałaniu 
senatów.

Marszałek Tomasz Grodzki przedstawił 
zadania, jakie w związku z bieżącą sytuacją 
polityczną w Polsce stawia przed sobą więk-
szość senacka. W wymiarze międzynaro-
dowym podkreślił gotowość senatorów do 
dalszej współpracy ze strukturami europej-
skimi. Jak zaznaczył, senacka większość po-
strzega Unię Europejską przede wszystkim 
jako wspólnotę wartości i ochronę przed po-
wrotem do historycznych podziałów. 

Marszałek Senatu i jego goście rozma-
wiali również na temat praworządności 
i demokracji, a także zwalczania ksenofobii 
i nietolerancji. Dyskutowano też o oświacie, 
finansach publicznych, transformacji ener-
getycznej i problemach związanych z duży-
mi inwestycjami infrastrukturalnymi.

Włoscy senatorowie wyrazili nadzie-
ję, że Polska pozostanie państwem mocno 
zakorzenionym w Unii Europejskiej. Wyso-
ko ocenili sposób wykorzystania przez pol-
skie władze środków z unijnych funduszy, 

Wizyta przewodniczącego Grupy Bilateralnej Włosko-
-Polskiej w Senacie Republiki Włoskiej u marszałka Se-
natu RP. 

Spotkanie marszałka Senatu RP z przewodniczącym 
Rady Najwyższej Ukrainy.
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stworzyło powołanie w  Sejmie i  Senacie 
obecnej kadencji Polsko-Saudyjskiej Grupy 
Parlamentarnej. Rozmówcy zgodzili się, że 
oczekiwane zdynamizowanie aktywności 
tej grupy bilateralnej po ustaniu pandemii 
COVID-19 może przyczynić się do otwar-
cia nowych rozdziałów współpracy mię-
dzy Polską i Arabią Saudyjską, zwłaszcza 
na płaszczyźnie gospodarczej i inwestycyj-
nej. Mówiono też o potrzebie wzmocnienia 
kontaktów między polskimi i saudyjskimi 
przedsiębiorcami poprzez organizację pol-
sko-saudyjskiego forum gospodarczego. In-
tensyfikacja działań w tym zakresie zależeć 
będzie od sytuacji epidemicznej.

Marszałek Tomasz Grodzki i minister 
Faisal bin Farhan Al Saud wskazywali rów-
nież na  dziedziny, w  których współpraca 
polsko-saudyjska wydaje się szczególnie 
obiecująca. Jednym z takich obszarów jest 
wymiana doświadczeń między środowiska-
mi medycznymi i kształcenie saudyjskich le-
karzy na polskich uczelniach. Rozmawiano 
także o współpracy politycznej, bezpieczeń-
stwie międzynarodowym oraz zaangażo-
waniu Polski i Arabii Saudyjskiej w prace 
Światowej Organizacji Handlu.

w nieodległej przyszłości w Polsce. Podzię-
kował w imieniu polskich przedsiębiorców 
za  wkład obywateli Ukrainy w  funkcjo-
nowanie polskiej gospodarki. Zaznaczył,  
że bez aktywności Ukraińców na polskim 
rynku pracy prognozy gospodarcze zwią-
zane z pandemią COVID-19 byłyby jeszcze 
gorsze. Marszałek Tomasz Grodzki wyraził 
gotowość do dzielenia się ze stroną ukra-
ińską polskimi doświadczeniami w  bu-
dowaniu nowoczesnego społeczeństwa, 
wykorzystującego mechanizmy zapewnia-
jące sprawne funkcjonowanie gospodarki, 
skuteczne zwalczanie korupcji i rozwój sa-
morządu terytorialnego.

W trakcie spotkania poruszono tematy 
związane z sytuacją w regionie, dążeniami 
Białorusinów do budowy społeczeństwa oby-
watelskiego i rolą dobrosąsiedzkiej współ-
pracy między Polską, Ukrainą i Białorusią. 
Jak wskazał senator Bogdan Klich, w rela-
cjach dwustronnych nie należy pozwalać 
na to, aby kwestie historyczne dominowały 
nad budowaniem dobrych stosunków, na-
kierowanych na wspólną przyszłość. Po-
dzielając tę opinię, przewodniczący Dmytro 
Razumkow podkreślił, jak ważne dla Ukrainy 
jest międzynarodowe wsparcie. Wyraził uz-
nanie dla polskiego zaangażowania w podno-
szenie na forach międzynarodowych kwestii 
ważnych dla jego kraju. 

Współpraca polsko-saudyjska

30 września 2020  r. marszałek Tomasz 
Grodzki przyjął ministra spraw zagra-
nicznych Królestwa Arabii Saudyjskiej 
księcia Faisala bin Farhana Al Sauda. Pod-
czas spotkania rozmawiano m.in. o zaan-
gażowaniu parlamentarzystów w rozwój 
relacji dwustronnych. Marszałek Tomasz 
Grodzki wskazał na możliwości, jakie 

Wizyta ministra spraw zagranicznych Królestwa Arabii 
Saudyjskiej u marszałka Senatu RP.

szczegółowe informacje na temat wszystkich wydarzeń międzynarodowych  
dostępne są na stronie internetowej: www.senat.gov.pl.
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chirurgicznego leczenia choroby wrzodowej 
żołądka i dwunastnicy.

Marszałek Senatu z wizytą  
w województwie pomorskim

Marszałek Tomasz Grodzki 5–6 lipca 2020 r.  
złożył wizytę w województwie pomorskim. 
5 lipca wziął udział w uroczystości odsło-
nięcia – powstałego w Sopocie z inicjatywy 
Stowarzyszenia Warto Być Przyzwoitym 
– pomnika Władysława Bartoszewskiego, 
marszałka seniora i senatora IV kadencji. 
W uroczystości uczestniczyli także wice-
marszałek Bogdan Borusewicz oraz senato-
rowie Sławomir Rybicki i Ryszard Świlski. 
„Władysław Bartoszewski jest jednym 
z największych Polaków XX w.” – powie-
dział marszałek Senatu. Jak podkreślił, sta-
nowił on uosobienie łacińskiej maksymy: 
„verba volant, exempla trahunt”; był men-
torem wielu pokoleń, dla których przyzwo-
itość, wolność, demokracja i szacunek dla 
drugiego człowieka są drogie. Nawiązując 
do najbardziej znanego powiedzenia Wła-
dysława Bartoszewskiego, marszałek To-
masz Grodzki stwierdził, że marzy o tym, 
by poczucie przyzwoitości zapewniło Pol-
sce wielkość i  sprawiło, że nasz kraj bę-
dzie przystanią i bezpiecznym domem dla 
wszystkich, niezależnie od tego, jak wyglą-
dają, co myślą, jak są zamożni i jakie mają 
poglądy. 

6 lipca marszałek Senatu odwiedził 
Kartuzy i  Sierakowice. Towarzyszyli mu 

Wystawa poświęcona  
Ludwikowi Rydygierowi

„Z racji mojego zawodu Ludwik Rydygier 
to osoba szczególnie mi bliska. Cieszę się, 
że udało się doprowadzić w Senacie do po-
kazania wystawy poświęconej temu jedne-
mu z dwóch najwybitniejszych obok Jana 
Mikulicza-Radeckiego polskich chirur-
gów” – mówił marszałek Tomasz Grodzki, 
otwierając 1 lipca 2020 r. ekspozycję, przy-
pominającą życie i dzieło tego znakomite-
go lekarza, profesora medycyny i generała 
brygady Wojska Polskiego. Senator Ryszard 
Bober, inicjator pokazania wystawy w Se-
nacie, podkreślił, że Ludwik Rydygier był 
wielkim patriotą, myślicielem, osobą, któ-
ra wprowadziła do medycyny wiele inno-
wacyjnych metod. Potrafił też działać dla 
dobra wspólnego. Jak przypomniał prezes 
Towarzystwa Chirurgów Polskich prof. 
Marek Jackowski, Ludwikowi Rydygiero-
wi udało się połączyć chirurgów wszystkich  
3 zaborów i organizować wspólne zjazdy. 

Wystawę „Ludwik Rydygier (1850–1920) 
– życie i działalność” przygotowała z inicja-
tywy samorządu województwa kujawsko-
-pomorskiego Książnica Kopernikańska 
w Toruniu. Ekspozycja przypomniała karie-
rę Ludwika Rydygiera od studiów medycz-
nych w  Krakowie i  Gryfii (Greifswaldzie) 
aż po objęcie funkcji rektora Uniwersytetu 
Lwowskiego. Ludwik Rydygier był jednym 
z najwybitniejszych chirurgów swoich cza-
sów, m.in. przeprowadził pionierską re-
sekcję żołądka, opracował nową metodę 

Przegląd wydarzeń

Wystawa poświęcona Ludwikowi Rydygierowi. 

Marszałek Senatu RP podczas uroczystości odsłonięcia 
pomnika Władysława Bartoszewskiego w Sopocie.
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którego nikt nie ma prawa dzielić na Kaszu-
bów, górali, Ślązaków czy innych. „Tworzy-
my jedną wspólnotę, której bogactwem jest 
różnorodność, bo za różnorodnością idzie 
kreatywność i wielkość naszego państwa”  
– podkreślił. Zapewnił też, że Senat jest 
zawsze otwarty na postulaty i potrzeby sa-
morządowców, będzie stać na straży praw 
i  godności samorządów i  samorządności. 
Rozmawiano też o bieżących problemach, 
jakie napotykają samorządowcy, a także o lo-
kalnych inwestycjach, nowych połączeniach 
kolejowych i  działaniach Senatu na rzecz 
samorządności. W  Kartuzach marszałek 
Tomasz Grodzki spotkał się także z miesz-
kańcami i wziął udział w otwarciu parku 
miejskiego. W  Sierakowicach rozmawiał 
z samorządowcami regionu i złożył kwia-
ty przed pomnikiem, upamiętniającym od-
parcie nawały bolszewickiej przed 100 laty. 
Odwiedził też zabytkowy drewniany kościół 

senatorowie: Kazimierz Kleina, Stanisław 
Lamczyk i Ryszard Świlski. „Polska stoi sa-
morządem, a reforma samorządowa to jedna 
z lepszych, która przebudowała polską rze-
czywistość” – podkreślił podczas konferen-
cji prasowej w Kartuzach. Zaapelował także 
do rządu, by zostawił samorządy w spoko-
ju i zajął się uczciwą dystrybucją pieniędzy 
polskich podatników. Jak ocenił marszałek 
Tomasz Grodzki, rząd rozdaje samorządow-
com przed wyborami prezydenckimi czeki 
bez pokrycia, a nie ma żadnej ustawy, która 
do tego by upoważniała. Podkreślił, że wła-
dza publiczna może działać tylko na podsta-
wie prawa. „Nie ma Polski bez samorządu, 
tak jak nie ma Polski bez Kaszub, a Kaszub 
bez Polski” – oświadczył marszałek Tomasz 
Grodzki.

Podczas spotkania z kaszubskimi samo-
rządowcami marszałek Senatu podkreślił, 
że Polacy są wielkim i dumnym narodem, 

Spotkanie z samorządowcami w Kartuzach.

Uroczystość otwarcia parku miejskiego w Kartuzach.
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minionego 30-lecia uznał reformę samorzą-
dową, zapoczątkowaną wyborami do rad 
gmin w 1990 r. W ocenie marszałka Toma-
sza Grodzkiego Siewierz jest doskonałym 
przykładem samodzielnego realizowania 
inwestycji niezbędnych dla mieszkańców 
bez oglądania się na innych. Zapewnił też 
samorządowców, że mają w Senacie przyja-
ciela, na którego mogą liczyć przy propono-
waniu i wdrażaniu rozwiązań korzystnych 
dla wspólnot lokalnych. Podczas spotkania 
ze  słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Siewierzu marszałek Senatu po-
dziękował seniorom za ich odpowiedzialne 
podejście do pandemii i stosowanie się do 
zaleceń epidemicznych. 

W trakcie spotkań z przedstawiciela-
mi samorządów lokalnych w Bielsku-Białej 
i  Żywcu marszałek podkreślił, że samo-
rządy udowadniają, iż przekuwanie nawet 
najmniejszych marzeń w rzeczywistość po-
woduje, iż nasz kraj zmienia się i pięknieje. 
Mówił też o konieczności odbudowy wspól-
noty narodu polskiego, jednym z najważniej-
szych zadań nowo wybranego prezydenta. 
Przedstawiciele samorządów mówili m.in. 
o problemach związanych z pandemią ko-
ronawirusa. Apelowali o większe wsparcie 
finansowe dla samorządów zarówno w ra-
mach „tarcz antykryzysowych”, jak i sub-
wencji oświatowej. Rozmawiano także 
o ochronie zdrowia.

i obejrzał ołtarz papieski, wybudowany przez 
rzemieślników z Sierakowic, przy którym 
papież Jan Paweł II odprawił mszę w Pelpli-
nie w 1999 r.

W Słupsku marszałek Tomasz Grodz-
ki spotkał się z prezydent miasta Krystyną 
Danilecką-Wojewódzką, samorządowcami 
i mieszkańcami miasta. Podczas briefingu 
powiedział, że nawet jeśli reforma samorzą-
dowa wymaga poprawy, to zmiany powinny 
być dokonywane w wyniku debaty i kompro-
misu, a nie w drodze autorytarnych decyzji. 
Zwrócił uwagę, że władze lokalne z kolejną 
decyzją rządu o  przyznaniu nowych za-
dań nie dostają jednocześnie dodatkowych 
środków. 

Wizyta marszałka Senatu  
w województwie śląskim 

W ramach obchodów 30-lecia samorządu 
terytorialnego w Polsce marszałek Tomasz 
Grodzki 9 lipca 2020 r. złożył wizytę w woje-
wództwie śląskim; towarzyszyli mu senato-
rowie: Halina Bieda, Zygmunt Frankiewicz, 
Agnieszka Gorgoń-Komor, Beata Małecka-
-Libera i  Joanna Sekuła. „Nic nie raduje 
mnie bardziej niż to, że nasza tak różnorod-
na i kreatywna wspólnota narodowa tworzy 
Polskę naszych marzeń” – mówił marszałek 
Senatu podczas konferencji prasowej w Sie-
wierzu. Za jedno z największych dokonań 

Konferencja prasowa marszałka Senatu RP w Siewierzu.
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i wnukom Polskę naszych marzeń – bez-
pieczną, nowoczesną i  zasobną przystań, 
w  której będziemy się czuli jak u  siebie 
w domu. 

W  tę niedzielę staniemy oko w  oko 
z historią. To nie będą zwykłe wybory, ale 
chwila, która określi losy naszego wielkiego 
narodu na najbliższe lata. To my zdecyduje-
my, jakiej wizji Polski chcemy. Czy chcemy 
Polski wolnej, demokratycznej, samorządnej 
i solidarnej, obywatelskiej i otwartej, silnej 
w Unii Europejskiej, Polski bez nienawiści 
i podziałów, czy też pójdziemy inną drogą.

Ten dzień przejdzie do historii, która 
bywała dla nas surowa, ale dawała nam też 
chwile niewyobrażalnej chwały, jak przed 
100 laty, gdy uratowaliśmy Polskę i Euro-
pę przed  bolszewizmem. Doświadczenie 
roku 1920 – cudu nad Wisłą jest nadal ak-
tualne. Uczy, że gdy jesteśmy razem, doko-
nujemy rzeczy niemożliwych. 100 lat temu 
wygraliśmy, bo od  Armii Czerwonej sil-
niejsza była wola wolności i niepodległości. 
To niezwyciężone pragnienie nadal płonie 
w naszych sercach. 

Pamiętajmy, że nic nie jest dane raz na 
zawsze. Wolności, demokracji i  suweren-
ności trzeba strzec i trzeba bronić. To my, 
naród, zdecydujemy, kto będzie naszym 
prezydentem. Idźmy na wybory, zachowu-
jąc środki ostrożności i  reżim sanitarny,  
bo koronawirus wciąż jest groźny. Głosuj-
my i wybierzmy mądrze! Idźmy na wybory 
– my, wolni obywatele dumnej i niepodległej 
Rzeczypospolitej!”

Powołanie Samorządowego  
Komitetu na rzecz Upamiętnienia  
Bitwy Warszawskiej 1920 r.

15 lipca 2020 r. w Senacie odbyła się uro-
czystość podpisania deklaracji powołania 
Samorządowego Komitetu na rzecz Upa-
miętnienia Bitwy Warszawskiej 1920  r., 
w której wzięli udział wicemarszałkowie 
Gabriela Morawska-Stanecka i  Michał 
Kamiński. Komitet na rzecz Upamiętnie-
nia Bitwy Warszawskiej 1920 r. utworzy-
ło ponad 20 samorządów lokalnych w celu 
wspierania przygotowań do uroczystości 
rocznicowych oraz działań na  rzecz bu-
dowy muzeum bitwy warszawskiej 1920 r. 
Pomysłodawcą powołania komitetu była 
gmina Wołomin z  burmistrz Elżbietą 

Telewizyjne orędzie marszałka Senatu

Przed II turą wyborów prezydenckich,  
10 lipca 2020 r., marszałek Tomasz Grodzki 
wygłosił orędzie telewizyjne:

„Nasza konstytucja jednoznacznie sta-
nowi, że «Rzeczpospolita Polska jest dobrem 
wspólnym wszystkich obywateli», a «Władza 
zwierzchnia należy do Narodu». To odniesie-
nie do narodu ciągle jest najbardziej aktual-
nym przesłaniem dla rządzących. Władza, 
w tym prezydent, pochodzi od narodu i ma 
narodowi służyć. Całemu narodowi. Pamię-
tajmy, że to władza jest dla obywateli, a nie 
obywatele dla władzy.

Prawie nikt z nas, obywateli Rzeczy-
pospolitej – tu i  na całym świecie – nie 
pozostaje obojętny wobec czekających nas 
wyborów prezydenckich. Świadczy o tym 
bardzo wysoka frekwencja w pierwszej tu-
rze i przewidywana rekordowa w drugiej.  
To dowód naszego poczucia odpowiedzial-
ności za losy kraju i narodu – dumnej wspól-
noty wolnych ludzi.

Wspólnie wybierzemy prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, który musi być 
strażnikiem konstytucji i  prawdziwym 
zwierzchnikiem sił zbrojnych. Prezydenta, 
który będzie spajał nasz naród, ponieważ 
czeka go odpowiedzialne i trudne zadanie 
odbudowy narodowej wspólnoty, tak boleś-
nie doświadczonej w ostatnich latach po-
działami, nienawistnymi słowami i czynami. 
Wybór głowy państwa to przede wszystkim 
wybór drogi na przyszłość, wspólnego ma-
rzenia  o Polsce nowoczesnej, silnej, rozwi-
jającej się i dumnej. 

Wiele rzeczy zostało już rozstrzygnię-
tych. Programy społeczne i socjalne wpisały 
się w naszą rzeczywistość. Władze zobowią-
zane są w konstytucji do współdziałania, by 
jak najlepiej służyć krajowi. Wybrany prezy-
dent, ktokolwiek nim będzie, nie tylko musi 
współpracować z rządem i parlamentem. 
Musi świecić przykładem budowania harmo-
nii i inspirować innych do współdziałania.

Polska zaczęła się od marzeń na-
szych przodków o wielkiej rzeczy wspólnej  
– o Rzeczypospolitej. Siłą naszego wielkie-
go i dumnego narodu jest różnorodność, po-
szanowanie przyrodzonej godności ludzkiej 
i zrozumienie, że wszyscy jesteśmy równi 
i zasługujemy na taki sam szacunek. Tyl-
ko tak możemy zapewnić naszym dzieciom 
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Prezydent Andrzej Duda zapewnił, że 
jest otwarty na współpracę i zachęca do niej. 
„Drzwi Pałacu Prezydenckiego były zawsze 
otwarte i zawsze będą otwarte dla różnych 
środowisk, dla przedstawicieli wszystkich 
stronnictw politycznych” – oświadczył.

Podczas uroczystości związanych z za-
przysiężeniem Andrzeja Dudy marszałek 
Tomasz Grodzki towarzyszył parze pre-
zydenckiej podczas składania kwiatów 
w  Sejmie przed tablicami poświęcony-
mi prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, 
marszałkowi Sejmu Maciejowi Płażyńskie-
mu i innym ofiarom katastrofy smoleńskiej 
oraz przed tablicami upamiętniającymi wi-
zytę w Sejmie papieża Jana Pawła II i par-
lamentarzystów, którzy zginęli podczas 
II wojny światowej. Wspólnie z wicemar-
szałkami Senatu wziął udział w  spotka-
niu z prezydentem Andrzejem Dudą i jego 

Radwan na czele. Podczas uroczystości 
marszałek Tomasz Grodzki podkreślił,  
że zwycięstwo w  bitwie warszawskiej 
uchroniło Polskę przez zalewem bolszewi-
zmu w 1920 r. W opinii marszałka Senatu 
naszym patriotycznym obowiązkiem jest 
godne uczczenie rocznicy bitwy warszaw-
skiej i przekazanie światu, że Polska ma 
się czym chwalić. „Musimy, nawet w czasie 
zarazy, godnie uczcić bohaterów tej bitwy 
i złożyć hołd narodowi polskiemu, który 
w niezwykle trudnym czasie, tuż po od-
zyskaniu niepodległości, stawił czoło nie-
bywałej nawale. Stawił czoło zwycięsko” 
– podkreślił marszałek Tomasz Grodzki.

Zgromadzenie Narodowe

6 sierpnia 2020 r. odbyło się Zgromadzenie 
Narodowe, zwołane w celu złożenia przy-
sięgi przez nowo wybranego prezydenta 
Andrzeja Dudę. Obradom współprzewod-
niczył marszałek Senatu Tomasz Grodz-
ki. W  swoim orędziu prezydent Andrzej 
Duda m.in. podziękował Polkom i Polakom  
za udział w wyborach i wszystkim zaan-
gażowanym w ich przeprowadzenie. Zade-
klarował, że chce być prezydentem polskich 
spraw, spraw ważnych dla wszystkich Pola-
ków. Podkreślił, że kluczowe sprawy Polski 
to rodzina, bezpieczeństwo, praca, inwesty-
cje i godność.

Uroczystość podpisania deklaracji powołania Samorządowego Komitetu na rzecz Upamiętnienia Bitwy Warszawskiej 
1920 r.

Złożenie przysięgi nowo wybranego prezydenta Andrze-
ja Dudy przed Zgromadzeniem Narodowym. 
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praktyk legislacyjnych i opracowań tema-
tycznych dotyczących podatków. Od 1996 r. 
należy do Polskiego Towarzystwa Legislacji, 
przez 2 kadencje pełnił funkcję członka za-
rządu stowarzyszenia i jego skarbnika.

100. rocznica bitwy warszawskiej

„Cieniom poległych bohaterów winniśmy 
zawsze oddawać cześć” – powiedział mar-
szałek Tomasz Grodzki 14 sierpnia 2020 r. 
w Ossowie, podczas uroczystości związa-
nych z 100. rocznicą bitwy warszawskiej 
1920  r. Jak podkreślił, uczestnicy walk 
nie wahali się poświęcić swojego życia, 
kierując się powinnością wobec dopiero 
co odrodzonej ojczyzny. Przypomniał, że 
bitwa warszawska uznawana jest za jed-
ną z 18 najważniejszych bitew w dziejach 
świata, która uratowała Polskę i Europę 
przed bolszewicką nawałą. „Naród wysta-
wił milionową armię, złożoną w ogromnej 
większości z młodych ludzi, którzy nie mieli 
wątpliwości, wiedzieli, że jest to ich powin-
ność i odpowiedzialność, i nie wahali się 
złożyć najwyższej ofiary w obronie swoich 
marzeń, wolności i niepodległości świeżo 
odrodzonej ojczyzny” – powiedział marsza-
łek Tomasz Grodzki. Nawiązując do postaci 
księdza Ignacego Skorupki, marszałek pod-
kreślił, że szedł on w pierwszym szeregu 
walczących, ramię w ramię z dowódcami. 
Wraz z nim poległo wielu młodych ludzi, 
którzy leżą na pobliskich cmentarzach, upa-
miętnieni inskrypcją „14 sierpnia 1920 r. 
siedemkroć odpieraliśmy hordy bolszewi-
ckie i tu padliśmy u wrót stolicy, a wróg 
odstąpił”. Marszałek Senatu przywołał też 
słowa św. Jana Pawła II, który 20 lat temu 
modlił się na cmentarzu Żołnierzy Polskich 
1920 r. w Radzyminie. Przypomniał wtedy, 
że urodził się w maju 1920 r., kiedy bolsze-
wicy szli na Warszawę,  dlatego nosi w so-
bie wielki dług w stosunku do tych, którzy 
podjęli wówczas walkę z najeźdźcą i zwy-
ciężyli, płacąc za to swoim życiem. „Myślę, 
że mogę powiedzieć, że ten dług niesie-
my w sobie wszyscy, bo i Polska, i Europa, 
i świat, gdyby nie bohaterstwo tych mło-
dych ludzi, wyglądałyby zupełnie inaczej” 
– podkreślił marszałek Tomasz Grodzki. 
Jak dodał, w tych niepewnych czasach, gdy 
za naszą wschodnią granicą dumny na-
ród białoruski walczy o wolność i prawo  

małżonką w gabinecie marszałek Sejmu El-
żbiety Witek. Tego samego dnia na Zamku 
Królewskim marszałek Tomasz Grodzki 
uczestniczył w  uroczystości inwestytury 
prezydenta RP na Wielkiego Mistrza Orde-
ru Orła Białego i Wielkiego Mistrza Orderu 
Odrodzenia Polski, a następnie w ceremo-
nii objęcia przez prezydenta Andrzeja Dudę 
zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi, która 
odbyła się na placu Józefa Piłsudskiego. 

Zmiana na stanowisku  
szefa Kancelarii Senatu 

12 sierpnia 2020 r. marszałek Tomasz 
Grodzki powołał Adama Niemczewskiego 
na szefa Kancelarii Senatu. Zastąpił on na 
tym stanowisku Piotra Świąteckiego, który 
złożył rezygnację z pełnionej funkcji.

Adam Niemczewski od 25 lat pracuje 
w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Sena-
tu, od 2007 r. na stanowisku wicedyrekto-
ra. Ukończył Wydział Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego oraz po-
dyplomowe Studium Europejskie Szko-
ły Głównej Handlowej w  Warszawie. Jest 
radcą prawnym, specjalizuje się w prawie 
podatkowym i budżetowym, a także w pra-
wie oświatowym i cywilnym. Jest patronem 
na aplikacji legislacyjnej prowadzonej przy 
Rządowym Centrum Legislacji i  wykła-
dowcą kursów doskonalenia zawodowego 
legislatorów, m.in. w zakresie prawa euro-
pejskiego. Uczestniczył w licznych szkole-
niach międzynarodowych, w tym kursie dla 
prawników parlamentarnych prowadzonym 
przez Cortezy Generalne w Madrycie oraz 
w szkoleniach organizowanych przez Komi-
sję Europejską. Jest współautorem dobrych 

Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki i szef Kan-
celarii Senatu Adam Niemczewski.
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w innej Polsce” – podkreślił marszałek To-
masz Grodzki. 

Gdańskie uroczystości z okazji 40. rocznicy 
podpisania Porozumień Sierpniowych

„Historia się zdarzyła, lider był jeden i on tu 
stoi, to jest Lech Wałęsa. I może ktoś uwa-
żać, że tworząc fałszywe iluzje i historię, 
zakłamie rzeczywistość, ale lider był tylko 
jeden” – mówił marszałek Tomasz Grodz-
ki 31 sierpnia 2020 r., podczas gdańskich 
uroczystości z okazji 40. rocznicy podpisa-
nia Porozumień Sierpniowych. „I czy to się 
komuś podoba, czy nie, nie damy tego za-
negować. Jako marszałek Senatu daję wam 
na to słowo” – oświadczył. Marszałek Se-
natu przywołał także słowa b. prezydenta 
Stanów Zjednoczonych Ronalda Reagana 
o tym, że żadna broń w światowych arse-
nałach nie jest tak groźna, jak wola i mo-
ralna odwaga wolnych kobiet i mężczyzn.  
Ich siła i siła ducha św. Jana Pawła II z pew-
nością odegrały ważną rolę w wydarzeniach 
40 lat temu. „Ale ta rola była odgrywana tu, 
przez ludzi, przez miliony Polek i  Polaków 
w Gdańsku, Szczecinie, Jastrzębiu, tysią-
cach miast i wiosek, bo ludzie upomnieli się 
o wolność, prawdę, przyzwoitość i prawa 
pracowników” – podkreślił marszałek Se-
natu. Jak ocenił, obecnie pojawiają się mury 
niechęci, wrogości, podziału, które należy 
mozolnie zasypywać. „I nie miejcie wątpli-
wości, to my stoimy po właściwej stronie, 
dbając o to, aby każdy w naszym kraju czuł 

do samostanowienia, musimy przypo-
mnieć, że wolność i demokracja nie są dane 
raz na zawsze. „Mamy to szczęście, że żyje-
my w czasach pokoju, nie musimy narażać  
co dzień naszego życia, ale to nie zwalnia 
nas z obowiązku podejmowania mądrych 
i  roztropnych decyzji, aby zapewnić na-
szym dzieciom i wnukom bezpieczeństwo 
i dostatnią ojczyznę” – podkreślił. „Marze-
nie o wolności i niepodległości, wspaniałej 
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej musimy da-
lej nieść w sztafecie pokoleń, a 100. rocznica 
bitwy warszawskiej daje ku temu szczegól-
ną okazję” – powiedział.

Zakończenie obchodów 40. rocznicy 
Sierpnia ’80 i podpisania Porozumień 
Sierpniowych

„Bohaterom tamtych dni jesteśmy win-
ni absolutną wdzięczność” – powiedział 
marszałek Tomasz Grodzki podczas zakoń-
czenia obchodów 40. rocznicy Sierpnia ’80 
i  podpisania Porozumień Sierpniowych, 
które odbyły się 30 sierpnia 2020 r. w Szcze-
cinie.  Z tej okazji marszałek Senatu wziął 
udział w koncercie „Sierpniowe przełomy”. 
„Nie wyobrażałem sobie, żeby nie być dzi-
siaj tutaj z moimi szczecinianami, z tymi, 
wśród których czuję się najlepiej” – powie-
dział. Zwrócił też uwagę, że w uroczystości 
uczestniczyli opozycjoniści – bohaterowie 
tamtych dni. „Jesteśmy im winni absolutną 
wdzięczność, dlatego że wola i odwaga tych 
kobiet i mężczyzn spowodowały, że żyjemy 

Ossów, marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki podczas uroczystości z okazji 100. rocznicy bitwy warszawskiej 
1920 r.
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kreatywnym narodzie (...) już się urodzili ci, 
którzy przejmą pałeczkę pokoleń i spowodu-
ją, że Polska będzie trwała i będzie się rozwi-
jała, i będzie się miała coraz lepiej. Głęboko 
w to wierzę” – powiedział. 

Marszałek Tomasz Grodzki wziął tak-
że udział w uroczystości wręczenia nagrody 
Europejskiego Poety Wolności, którą w te-
gorocznej edycji uhonorowano irlandzką 
poetkę Sinéad Morrissey. Wspólnie z  wi-
cemarszałkiem Bogdanem Borusewiczem 
oraz parlamentarzystami i samorządowca-
mi uczestniczył w wiecu poparcia dla naro-
du białoruskiego, który odbył się na placu 
Solidarności.

81. rocznica wybuchu II wojny światowej 
i obrony Poczty Polskiej w Gdańsku

1 września 2020 r. marszałek Tomasz 
Grodzki wziął udział w  uroczystościach 
upamiętniających wybuch II wojny świa-
towej, które odbyły się na Westerplatte. 
Złożył także wieniec na cmentarzu Obroń-
ców Westerplatte i zapalił znicz w miejscu 
odnalezienia szczątków żołnierzy, któ-
rzy w pierwszych dniach września 1939 r. 
bronili Westerplatte. W  uroczystościach 
na  Westerplatte uczestniczyli przedsta-
wiciele najwyższych władz z prezydentem 
RP Andrzejem Dudą na  czele, dowódcy 

się tak samo szanowany, miał takie same 
prawa i obowiązki wynikające z przyro-
dzonej godności ludzkiej. To nie jest łatwa 
batalia, ale nie należy się bać, nasi boha-
terowie Sierpnia pokonali strach” – mówił 
marszałek. 

Wspólnie z Lechem Wałęsą i senatorami 
marszałek Senatu złożył kwiaty pod pomni-
kiem Poległych Stoczniowców i uczestniczył 
w symbolicznym otwarciu historycznej bra-
my nr 2 Stoczni Gdańskiej. 

W Europejskim Centrum Solidarności 
w Gdański marszałek Tomasz Grodzki wziął 
udział w  Forum Obywatelskim „Solidar-
ność na nowe czasy”. W swoim wystąpieniu 
wyraził przekonanie, że solidarność ta nie 
może być małostkowa, zawistna, niechęt-
na drugiemu człowiekowi. Przypomniał, że 
pierwsza „Solidarność” zjednoczyła wszyst-
kich: studentów, robotników, intelektuali-
stów i mieszkańców wsi. „To czeka również 
nową solidarność. Może w innym aspekcie, 
z  innymi odcieniami, ale małostkowość, 
nienawiść, niechęć musimy porzucić na-
tychmiast” – zaapelował marszałek Senatu. 
Wyraził przekonanie, że „w naszym fanta-
stycznym narodzie już są zalążki nowej so-
lidarności na nowe czasy”. Przypomniał też, 
że historia potrafi zaskakiwać. „Jestem prze-
konany, że również teraz, o czym może nie 
wiemy, są wśród nas, w naszym dumnym, 

Uroczystości z okazji 40. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych w Gdańsku.
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staramy się przekazywać następnym poko-
leniom wartości, które nas spajają” – powie-
dział marszałek Tomasz Grodzki. 

Konferencja „Modele wsparcia osób  
z niepełnosprawnością intelektualną”

„Każdy Polak i każda Polka zasługują na 
szacunek, mają te same prawa i obowiąz-
ki, a gdy tego potrzebują, powinni uzyskać 
wsparcie państwa” – mówił marszałek 
Tomasz Grodzki, otwierając 9  wrześ-
nia 2020 r. w Senacie konferencję „Modele 
wsparcia osób z niepełnosprawnością inte-
lektualną”. Zwrócił uwagę, że środowiska 
osób z niepełnosprawnością intelektualną 
cały czas wymagają wsparcia. Jak zapewnił, 
senatorowie są otwarci na podejmowanie 
zmian, które będą sprzyjać upodmiotowie-
niu osób niepełnosprawnych, a także po-
prawie ich sytuacji życiowej. 

Uczestnicy konferencji wskazywali 
przede wszystkim na potrzebę systemowe-
go, holistycznego i podmiotowego podejścia 
do wsparcia osób z niepełnosprawnością in-
telektualną. W opinii rzecznika praw oby-
watelskich Adama Bodnara niezbędne jest 
zastąpienie instytucji ubezwłasnowolnienia 
innymi formami opieki nad osobą dorosłą. 
Przypomniał, że podczas swojej kadencji 
konsekwentnie postulował wprowadzenie 

rodzajów sił zbrojnych, posłowie i  sena-
torowie, samorządowcy, a także harcerze 
i mieszkańcy Gdańska.

„Obrońcy Poczty Polskiej w Gdańsku 
nie mieli wątpliwości, że obowiązek wobec 
ojczyzny, miasta i  swoich bliskich należy 
wypełnić” – podkreślił marszałek Tomasz 
Grodzki tego samego dnia, podczas obcho-
dów 81.  rocznicy obrony gdańskiej pocz-
ty. Przemawiając przy pomniku Obrońców 
Poczty Polskiej, stwierdził, że obrona była 
jednym z  najwspanialszych przykładów 
heroizmu i  patriotyzmu. Obrońcy Poczty 
Polskiej „złożyli straszliwą ofiarę i ponieśli 
męczeńską śmierć z rąk hitlerowskiego na-
jeźdźcy” – mówił. „Oddali życie za innych 
po to, aby Polska mogła wrócić do normal-
nego życia po straszliwej wojnie, by mogły 
się rodzić następne pokolenia Polaków”  
– podkreślił. W ocenie marszałka Tomasza 
Grodzkiego gdańscy pocztowcy dali świade-
ctwo, które musimy wykorzystać, pokazali 
bowiem, że w mieście o skomplikowanym 
statusie, jakim było Wolne Miasto Gdańsk, 
jedność Polaków to świętość, która staje się 
z czasem fundamentem pod budowę przy-
szłości. „Podzielony kraj z  pewnością ma 
gorszą przyszłość niż kraj, w którym jako 
jeden wielki, wspaniały naród budujemy  
– tu, w Gdańsku, urodzoną – solidarność, 
budujemy jedność, wzajemny szacunek, 

Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki podczas obchodów 81. rocznicy obrony Poczty Polskiej w Gdańsku.
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pracy wskazał zastąpienie ustawy o rehabi-
litacji zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych ustawą 
o  równym traktowaniu osób niepełno-
sprawnych, a  także zapewnienie osobom 
z niepełnosprawnością intelektualną prawa 
do zawierania małżeństw. Dodał, że system 
wspomaganego podejmowania decyzji jest 
w naszym prawie nowością i potrzeba czasu, 
żeby go wypracować. 

Podczas konferencji o swoich potrze-
bach i problemach mówili przedstawicie-
le osób niepełnosprawnych intelektualnie. 
Apelowali o traktowanie ich na równi z in-
nymi, realizację prawa do samodzielności, 
prywatności, decydowania o własnym życiu 
czy o wspieranie aktywności artystycznej, 
dającej poczucie bezpieczeństwa, zmniejsza-
jącej wykluczenie. Jak mówili, radość daje im 
praca, umożliwiająca niezależność finanso-
wą i samodzielne funkcjonowanie. 

W konferencji, zainicjowanej przez se-
nator Joannę Sekułę, zorganizowanej przez 
Senat wspólnie z Biurem Rzecznika Praw 
Obywatelskich i Fundacją „Stabilo”, wzięli 
udział m.in. eksperci i naukowcy oraz przed-
stawiciele organizacji zajmujących się pracą 
z osobami dotkniętymi niepełnosprawnoś-
cią intelektualną. Zaprezentowano mode-
le wsparcia osób z  niepełnosprawnością 
intelektualną. 

Podsumowując konferencję, Barbara 
Imiołczyk, kierująca Centrum Projektów 

systemu zindywidualizowanego wspierania 
podejmowania decyzji przez osoby obecnie 
ubezwłasnowolnione. Niestety, jego działania 
nie przyniosły do tej pory skutku mimo zapo-
wiedzi Ministerstwa Sprawiedliwości o pod-
jęciu prac nad stosownym projektem ustawy. 
Zwrócił się do marszałka Senatu o podjęcie 
przez Izbę inicjatywy ustawodawczej w celu 
zniesienia instytucji ubezwłasnowolnienia. 
Wśród innych spraw istotnych dla osób nie-
pełnosprawnych intelektualnie wymienił 
też rozwój mieszkalnictwa wspomaganego, 
dezinstytucjonalizację wsparcia, dostęp do 
zatrudnienia czy usługi asystenta osobistego. 

Na potrzebę oddzielenia spraw osób 
niepełnosprawnych od kwestii politycznych 
zwrócił uwagę pełnomocnik rządu ds. osób 
niepełnosprawnych Paweł Wdówik. Zgodził 
się też z postulowaną przez rzecznika praw 
obywatelskich potrzebą likwidacji instytu-
cji ubezwłasnowolnienia i zastąpienia jej sy-
stemem zindywidualizowanego wspierania 
podejmowania decyzji przez osoby obecnie 
ubezwłasnowolnione. Wiceminister Paweł 
Wdówik zapewnił, że jego działania nakie-
rowane są przede wszystkim na spełnienie 
oczekiwań osób z niepełnosprawnościami. 
Jak mówił, w przygotowanej przez jego urząd 
strategii opieki nad takimi osobami na lata 
2020–30 położono nacisk na ich podmioto-
wość, prawo do samodzielnego funkcjonowa-
nia i życia, głośnego artykułowania swoich 
oczekiwań. Jako ważne zadanie wiceminister 

Uczestnicy konferencji „Modele wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną”.
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Dudą, które odbyło się 22 września 2020 r. 
w Pałacu Prezydenckim.

Po spotkaniu marszałek Senatu powie-
dział dziennikarzom, że kary za nieumyślne 
spowodowanie śmierci pacjenta wywoła-
ły mnóstwo obaw w środowisku młodych 
lekarzy. „Mówiliśmy m.in. o słynnym ar-
tykule  37a, dotyczącym kar za  nieumyśl-
ne spowodowanie śmierci, który wywołał 
gwałtowne reakcje i mnóstwo obaw w środo-
wisku młodych lekarzy, co skutkuje już, nie-
stety, negatywnie tym, że liczba rezydentur 
w Polsce dla kandydatów na chirurgów nie 
została w znacznej mierze obsadzona” – po-
wiedział marszałek Tomasz Grodzki. W jego 
ocenie ten artykuł powinien być usunięty. 
Jak przypomniał, inicjatywa ustawodawcza 
w tej sprawie została skierowana z Senatu 
do Sejmu i „zalega w szufladach sejmowych”. 
Według marszałka sprawa wymaga szybkiej 
reakcji państwa.

Marszałek Senatu poinformował też, 
że rozmawiał z prezydentem o nowelizacji 
ustawy o ochronie zwierząt. Zapowiedział, 
że w tej sprawie zostanie zwołane dodatkowe 
posiedzenie Senatu, ponieważ senatorowie 
potrzebują więcej czasu na prace nad tymi 
przepisami. Jak powiedział, „prezydent stoi 
na stanowisku, że o  ile branża futerkowa 
może być wygaszana, dobrostan i humani-
tarne traktowanie zwierząt są absolutnie 
wymogiem cywilizacyjnym, z czym i ja się 

Społecznych w  Biurze Rzecznika Praw 
Obywatelskich, wskazała na potrzebę sy-
stemowego, holistycznego i podmiotowego 
podejścia do wsparcia osób z niepełnospraw-
nością intelektualną. Jak mówiła, w centrum 
działania zawsze powinien być człowiek, 
traktowany podmiotowo i  z  szacunkiem. 
Osoba niepełnosprawna intelektualnie 
musi mieć prawo wyboru i prawo do po-
wiedzenia „nie”. Istotna jest też „lokalność” 
wsparcia. Za kluczowe należy uznać współ-
pracę wszystkich instytucji zaangażowanych 
w pomoc. Jak zaznaczyła, nasz system jest 
zbyt często niedrożny, marnuje się zbyt wiele 
pracy i pieniędzy przy przejściu z systemu 
edukacyjnego do pomocy społecznej. Nale-
ży więc zrobić wszystko, żeby osoby niepeł-
nosprawne nie pozostawały poza systemem 
po zakończeniu edukacji. Jako kolejną waż-
ną kwestię wskazała wsparcie dla rodziców 
i opiekunów osób niepełnosprawnych. 

Spotkanie marszałka Senatu 
z prezydentem

Bieżące prace legislacyjne, w tym noweli-
zacja ustawy o ochronie zwierząt i zmiany 
w  kodeksie karnym, dotyczące wprowa-
dzenia kary więzienia za błędy medyczne, 
a  także problematyka międzynarodowa 
to tematy spotkania marszałka Tomasza 
Grodzkiego z  prezydentem Andrzejem 

Konferencja prasowa marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą.
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dla biznesu prawa” – napisał marszałek 
Tomasz Grodzki. Pogratulował także wy-
różnionym w tegorocznej edycji nagrody 
„Cyfrowy Orzeł”. Wyróżnienie otrzymał 
m.in. senator Grzegorz Czelej za wspiera-
nie idei cyfryzacji polskiej gospodarki oraz 
pracę na rzecz rozwoju branży nowoczes-
nych technologii.  

Gala konkursu „Sołtys Roku 2019”

W Senacie 28 września 2020 r. wręczono na-
grody laureatom 18. edycji konkursu „Sołtys 
Roku”, organizowanego przez redakcję „Ga-
zety Sołeckiej” i Krajowe Stowarzyszenie 
Sołtysów. Jego celem jest promowanie naj-
bardziej aktywnych sołtysów. Uroczystość 
poprzedziła konferencja „Fundusz sołecki, 
czy czas na zmiany?”, przygotowana przez 
komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Sa-
morządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej we współpracy z organizato-
rami konkursu. Jak podkreślił prezes Kra-
jowego Stowarzyszenia Sołtysów Ireneusz 
Niewiarowski, senator I, VII i VIII kadencji, 
fundusz sołecki jest „pierwszym masowym 
budżetem partycypacyjnym w  Polsce”. 
Przypomniał, że w 2009 r. fundusz sołecki 
wyodrębniło 1178 gmin, a w 2019 r. – 1593. 
W 2010 r. wydatki w ramach funduszu sołe-
ckiego wynosiły ok. 168 mln zł, w 2019 r. zaś 
– ok. 565 mln zł. W 2020 r. fundusz sołecki 
utworzyło 1527 gmin w planowanej wyso-
kości 654 mln zł. „Po 11 latach funkcjono-
wania ustawy o funduszu sołeckim, po jej 
nowelizacji w  2014  r. nadszedł czas, aby 
zastanowić się nad kolejnymi zmianami” 

całkowicie zgadzam, to należy jednak pamię-
tać o ludziach, którzy zainwestowali w te bi-
znesy, mają kredyty”. Marszałek Senatu 
dodał, że są przykłady innych krajów, które 
odchodziły od hodowli zwierząt futerkowych 
i można – jak to określił – wygaszać ją w spo-
sób cywilizowany. Chodzi o odpowiedni czas, 
rekompensaty czy działania osłonowe. 

Marszałek poinformował ponadto, że 
rozmowa z prezydentem dotyczyła też kwe-
stii międzynarodowych, w  tym Trójkąta 
Weimarskiego. „Jest taka koncepcja, żeby go 
odmrażać trochę na poziomie senackim z Se-
natem Francji i Bundesratem” – powiedział. 

Gala z okazji 15-lecia Związku  
Cyfrowa Polska

Wicemarszałek Gabriela Morawska-Sta-
necka wzięła udział w gali z okazji 15-lecia 
Związku Cyfrowa Polska. Podczas uroczy-
stości odczytała list marszałka Tomasza 
Grodzkiego. „Innowacyjność, nowe tech-
nologie oraz cyfryzacja różnych sektorów 
gospodarki i administracji to kwestie, któ-
re łączą ponad podziałami oraz służą pod-
noszeniu konkurencyjności naszego kraju 
na arenie międzynarodowej. Kreatywność 
i  zaawansowana myśl technologiczna to 
priorytety w  procesie unowocześniania 
zarówno polskiej gospodarki jak i  usług 
w sektorze publicznym. Współpraca sek-
tora prywatnego i publicznego jest szcze-
gólnie ważna wobec cyfrowych wyzwań 
najbliższej przyszłości” – napisał m.in. 
marszałek Senatu   do uczestników gali 
i  debaty o  przyszłości i  kierunkach cy-
fryzacji w Polsce i Europie. Zapewnił, że 
wierzy, iż to wydarzenie, „odbywające się 
w szczególnie trudnym dla polskiej gospo-
darki czasie pandemii, stanowić będzie 
ważny głos w dyskusji na temat wyzwań, 
jakie stoją obecnie przed rozwojem szero-
ko rozumianej komunikacji elektronicznej 
i rozwoju e-usług w naszym kraju”. Mar-
szałek Tomasz Grodzki zapewnił uczestni-
ków gali, że idea cyfrowej gospodarki jest 
mu niezwykle bliska. „Doceniam Państwa 
aktywność i merytoryczny wkład w pro-
ces digitalizacji i  rozwój nowoczesnych 
technologii w  naszym kraju. Jednocześ-
nie mam świadomość, jak istotne jest dla 
przedsiębiorców – nie tylko w branży cy-
frowej – stanowienie jasnego i przyjaznego 

Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka podczas 
gali z okazji 15-lecia Związku Cyfrowa Polska.
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o to, aby w ramach wspólnej polityki rolnej 
znaczna część środków z polityki spójności 
trafiła na wieś” – mówił. Zachęcał do realiza-
cji większych inwestycji przez związki gmin, 
co ułatwi skorzystanie z unijnych środków.

Uczestnicy konferencji postulowali 
m.in. zwiększenie lub pełny zwrot z budże-
tu państwa części wydatków poniesionych 
w  ramach funduszu sołeckiego, a  także 
wprowadzenie obowiązku wyodrębniania 
funduszu, co pozwoliłoby na realizację pro-
jektów wieloletnich.

W drugiej części konferencji odbyła się 
gala konkursu „Sołtys Roku 2019”. „Spotkali-
śmy się, aby uczcić najlepszych z najlepszych. 
Niezależnie jednak od tego, kto dziś zostanie 
wyróżniony, chcę podkreślić, że wszyscy za-
sługujecie na ogromne uznanie. Macie prawo 
być dumni ze swoich osiągnięć! Wasza dzia-
łalność, którą mieszkańcy mogą przecież ob-
serwować na bieżąco, zasługuje na uznanie” 
– powiedział marszałek Tomasz Grodzki, gra-
tulując 9 laureatom konkursu. Przypomniał, 
że urząd sołtysa jest najstarszą instytucją 
ustrojową w Polsce, ma prawie 800-letnią hi-
storię. „To jest powód do dumy, ale też zobo-
wiązanie” – mówił marszałek Senatu. 

– mówił prezes Ireneusz Niewiarowski. 
Przypomniał, że Związek Gmin Wiejskich 
Rzeczypospolitej Polskiej w uchwale, podję-
tej w maju 2020 r., proponował wprowadze-
nie do ustawy zmian, m.in. przywrócenie 
terminu na zawieszenie lub utworzenie 
funduszu sołeckiego na 2021 r. co najmniej 
do końca października 2020  r., zniesie-
nie obowiązku podejmowania corocznie 
uchwał o niewyrażeniu zgody na wyodręb-
nienie funduszu na kolejny rok oraz zmia-
nę obliczania kwoty bazowej od dochodów 
własnych. Propozycje te negatywnie oceni-
ło Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, gdyż, 
jak podkreślił prezes Ireneusz Niewiarow-
ski, „uderzyłoby to w  fundusz sołecki”. 
Ostatecznie poparcie uzyskało rozwiąza-
nie, zgodnie z którym w sytuacjach wyjąt-
kowych, np. z powodu pandemii, jeśli nie 
odbędzie się zebranie wiejskie, rady sołe-
ckie, na wniosek sołtysa, będą mogły pod-
jąć decyzję w sprawie funduszu sołeckiego  
do końca października.

W  ocenie przewodniczącego komisji 
rolnictwa senatora Jerzego Chróścikowskie-
go fundusz sołecki jest dobrym wsparciem 
inicjatyw lokalnych. „Trzeba jednak walczyć 

Laureaci konkursu „Sołtys Roku 2019”.

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/
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