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Najważniejsze wydarzenia
Prace Senatu nad tzw. lex TVN
Senatorowie krytycznie oceniali poselski
projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji, tzw. lex TVN, jeszcze przed
uchwaleniem noweli na jego podstawie.
Zgodnie z nim koncesję na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych
mógłby uzyskać podmiot z siedzibą w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, pod warunkiem że nie jest
zależny od osoby zagranicznej spoza niego.
Podczas debaty „Kneblowanie demokracji” 10 sierpnia 2021 r. w Senacie odbyło
się wysłuchanie ekspertów i parlamentarzystów na temat tego projektu. Oceniali, że jest
on wymierzony w TVN24, stanowi zamach
na niezależność mediów w Polsce i kolejny krok w kierunku państwa autorytarnego, czemu należy się wszelkimi sposobami
przeciwstawiać.
Prowadząca debatę posłanka Iwona
Śledzińska-Katarasińska wyraziła opinię,
że należy zrobić wszystko, by projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji „wylądował w koszu”, nie ma bowiem sensu go
poprawiać, a jego celem jest pozbycie się
niezależnego nadawcy. „Ustawa w takim
kształcie w ogóle się nie powinna się znaleźć w Sejmie. Jest niepotrzebna i zbędna.
Niczego nie rozwiązuje, a wręcz przeciwnie

– wprowadza zamieszanie, chaos i konflikt.
(…) Ustawa łamie prawo, podważa zaufanie
obywateli do państwa i prawa, neguje prawa
słusznie nabyte” – przekonywała posłanka.
Jak dodała, przyjęcie projektowanej ustawy
dopięłoby system kneblowania demokracji,
ponieważ „bez wolnych mediów nie ma wolnych wyborów. A bez wolnych wyborów nie
ma demokracji”.
Uczestnicy debaty wskazywali, że bez
TVN24 powstanie monopol informacyjny,
który „zabije demokrację i wolne wybory”,
a media zakneblowane, podporządkowane
politycznym interesom, uprawiają brutalną i kłamliwą propagandę, są nieprofesjonalne i uczestniczą w procesie niszczenia
niezależnych dziennikarzy. Podkreślali, że
pluralizm i różnorodność w mediach tworzą przestrzeń dialogu, przyczyniając się do
integracji społecznej. Projektowaną nowelizację uznali za zagrożenie dla wolności słowa
i swobodnego przepływu kapitału, pogwałcenie zasad państwa prawa. Zdaniem ekspertów do erozji demokracji prowadzą kryzys
praworządności i medialny, próby tłumienia
krytyki prasowej czy polityka finansowania
państwowych mediów poprzez umieszczanie w nich reklam. W ocenie uczestników
debaty chęć niszczenia wszelkich oznak
pluralizmu jest spowodowana radykalizacją,
ponieważ miliardy przeznaczone na media

Debata „Kneblowanie demokracji”.
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publiczne nie przynoszą efektów i poparcie
dla partii rządzącej nie rośnie w sondażach.
W opinii dyskutantów media powinny być niezależne od państwa, polityków
i władzy, a warunkiem tej niezależności
jest mocny i niesterowalny zagraniczny kapitał prywatny. Towarzyszą mu standardy
wydawców, etos dziennikarski i postawy
odbiorców. Wolne media, sądy i wybory
tworzą demokratyczne państwo prawa,
kneblowanie mediów wiąże się natomiast
z destrukcją praworządności. Przypominali, że nie byłoby tego projektu nowelizacji,
gdyby nie zdemontowano „bezpieczników”
systemu, takich jak Trybunał Konstytucyjny. Zwracali również uwagę na konieczność
poszanowania amerykańskich inwestycji
w Polsce zgodnie z podpisaną przed laty
umową bilateralną.
Na podstawie tak krytycznie ocenianego projektu 11 sierpnia 2021 r. Sejm uchwalił tzw. lex TVN, która wprowadzała zmiany
w zakresie warunków przyznawania koncesji nadawcom medialnym. Koncesję na
rozpowszechnianie programów radiowych
i telewizyjnych mógłby uzyskać podmiot
z siedzibą w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod
warunkiem że nie jest zależny od osoby zagranicznej spoza niego. Ustawa zakładała też,
że koncesje udzielone podmiotom, o których
mowa w ustawie, wygasające w ciągu 9 miesięcy od dnia wejścia w życie tego przepisu,
zostaną przedłużone na 7 miesięcy od dnia
upływu terminu obowiązywania koncesji,
a trwające wobec nich postępowania dotyczące udzielenia koncesji zostają zawieszone
do dnia upływu 7 miesięcy od dnia wejścia
w życie ustawy. Ustawa zmieniała też sposób
powoływania członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRT) przez prezydenta
RP za zgodą Sejmu i Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. KRRiT
miałaby ponadto powoływać i odwoływać
członków zarządu, w tym prezesa, państwowych spółek medialnych.
6 września 2021 r. komisje: Kultury
i Środków Przekazu, Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Ustawodawcza
opowiedziały się za odrzuceniem nowelizacji
ustawy o radiofonii i telewizji. Uzasadniając
wspólny wniosek komisji, przewodniczący
Komisji Ustawodawczej senator Krzysztof Kwiatkowski powiedział, że do tej pory
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żadna nowelizacja ustawy nie była tak „zła
i tragiczna w swoich następstwach”. „Tego
projektu nie da się naprawić. Wszystkie opinie ekspertów, z którymi mogliśmy się zapoznać, jednoznacznie pokazują, że ta ustawa
narusza polską konstytucję, liczne przepisy
prawa krajowego, przepisy prawa wspólnotowego wiążące Polskę jako członka Unii Europejskiej i zapisy umowy międzynarodowej
wiążącej polski rząd z rządem Stanów Zjednoczonych” – wyjaśnił senator. „Jeśli w polskim parlamencie chcemy stać na straży
praw i wolności obywatelskich, w tym wolności prasy i mediów, o co walczyli Polacy
do roku 1989, swobody wypowiedzi, z której
korzysta nie tylko obywatel, ale poszczególne media, wolności gospodarczych, dobrych
relacji Polski z innymi państwami, które tak
jak Polacy szanują ten sam zestaw demokratycznych wartości państwa, oraz zaufania do
Polski jako odpowiedzialnego partnera w relacjach międzynarodowych, możemy podjąć tylko jedną decyzję – odrzucić ten projekt
w całości” – mówił przewodniczący Komisji
Ustawodawczej.

Posiedzenie połączonych komisji: kultury i praw człowieka, od lewej senatorowie: Krzysztof Kwiatkowski,
Jan Maria Jackowski, Barbara Zdrojewska i Aleksander
Pociej.

Komisje wysłuchały opinii ekspertów na temat nowelizacji. Przewodniczący
Zespołu Doradców ds. kontroli konstytucyjności prawa przy Marszałku Senatu RP
X kadencji prof. Marek Chmaj, nawiązując
do trybu uchwalania nowelizacji w Sejmie,
powiedział, że ustawa, przyjęta w wyniku
nielegalnie dokonanej reasumpcji głosowania, narusza konstytucyjne zasady zaufania obywateli do państwa, ochrony praw
słusznie nabytych, ochrony własności prywatnej, swobody prowadzenia działalności
medialnej, wolności pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Jest też niezgodna
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z Traktatem o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską
a Stanami Zjednoczonymi Ameryki.
Podczas dyskusji senatorowie w większości podzielali krytyczną opinię na temat
nowelizacji. Podkreślali, że jest zbędna, niepotrzebna i szkodliwa. Wicemarszałek Bogdan Borusewicz ocenił, że „tej ustawy nie da
się poprawić”. Jego zdaniem niszczy ona pluralizm w dostępnie do informacji. Senator
Bogdan Klich przestrzegał, że „PiS chce, aby
demokracja umierała w ciszy i aby obywatele
tego nie zauważyli”. Temu, jego zdaniem, ma
służyć omawiana nowelizacja.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz na posiedzeniu połączonych komisji: kultury i praw człowieka.

Ustawa dotykała bezpośrednio Grupę
TVN Discovery, która od lutego 2020 r. starała się o przedłużenie koncesji nadawczej stacji TVN24, wygasającej 26 września 2021 r.
Jej pełnomocnicy przypominali, że prawnym obowiązkiem Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji jest wydanie koncesji, a koncesja
holenderska, którą uzyskała na nadawanie
stacja TVN24, umożliwiająca jej dalszą emisję, nie zwalnia KRRiT z tego obowiązku.
Mówili, że przez lata Polska honorowała swe
zobowiązania traktatowe, teraz natomiast
w pełni świadomie je zmienia, aby zmusić
amerykańskiego właściciela stacji, grupę Discovery, do pozbycia się TVN.
Podczas 29. posiedzenia, 9 września
2021 r., Senat odrzucił tzw. lex TVN. Uznał,

że ustawa nie może się stać częścią systemu prawnego, gdyż narusza szereg przepisów konstytucji, postanowienia Traktatu
o stosunkach handlowych i gospodarczych
między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki oraz Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a także,
że przepisy dotyczące powoływania członków KRRiT, dodane w trakcie prac sejmowych, są sprzeczne z konstytucją.
Analizie nowelizacji swoje posiedzenie
13 września 2021 r. poświęcił, obradujący
w Senacie, Parlamentarny Zespół Obrony
Praworządności. Oceniono, że ustawa rażąco narusza polski porządek konstytucyjny
i traktaty z USA, a nieprzyznanie koncesji
TVN24 to nielegalne zaniechanie działań
przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.
Zdaniem wicemarszałkini Gabrieli Morawskiej-Staneckiej choć Senat odrzucił ustawę, nieznane są jej dalsze losy. Jak oceniła,
mamy do czynienia z przejmowaniem przez
państwo rynku mediów, przez co zagrożony
jest konstytucyjnie zapewniony dostęp obywateli do niezależnych informacji. W opinii
wicemarszałka Michała Kamińskiego nie ma
wątpliwości, że próba przejęcia przez rząd
rynku mediów się nie powiedzie, ale nie ma
też wątpliwości, że ten „pełzający przewrót
ustrojowy” będzie kontynuowany. „Bronimy
TVN, ponieważ nie jest to spór wyłącznie

Wiceprzewodnicząca Parlamentarnego Zespołu
Obrony Praworządności wicemarszałkini Gabriela
Morawska-Stanecka.

Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie tzw. lex TVN.
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o charakterze prawnym czy ustrojowym,
ale chodzi w nim o naszą wolność. Zmiana
przewidywana w ustawie zmierza bowiem
do tego, byśmy jej nie mieli” – podkreślił
wicemarszałek.
Przebieg prac nad tzw. lex TVN w Senacie, którą przewodniczący Komisji Ustawodawczej senator Krzysztof Kwiatkowski
nazwał „legislacyjnym trupem”, omówiła
przewodnicząca Komisji Kultury i Środków
Przekazu senator Barbara Zdrojewska. Oboje zgodzili się co do tego, że merytoryczna
praca w Izbie, poprzedzona analizą wybitnych ekspertów i zakończona odrzuceniem
nowelizacji, może zatrzymać wejście tych
przepisów w życie.
„Ustawa narusza art. 2, 9, 14 i 54 Konstytucji RP, czyli konstytucyjne zasady zaufania obywateli do państwa, ochrony praw
słusznie nabytych, ochrony własności prywatnej, swobody prowadzenia działalności
medialnej, wolności pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, a ponadto postanowienia Traktatu o stosunkach handlowych
i gospodarczych między Rzecząpospolitą
Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki
oraz Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej” – ocenili prof. Marek Chmaj,
przewodniczący Zespołu Doradców ds. kontroli konstytucyjności prawa przy Marszałku

Prof. Marek Chmaj, przewodniczący Zespołu Doradców
ds. kontroli konstytucyjności prawa przy Marszałku Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.
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Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji, i prof. Mariusz Bidziński z Uniwersytetu
SWPS, którzy przedstawili ekspertyzy przygotowane dla Senatu. Prof. Marek Chmaj powiedział ponadto, że ustawa narusza też te
prawa, które przysługują podmiotowi prowadzącemu interesy w toku, a te „mogą być
odebrane tylko i wyłącznie, jeżeli zachodzą
okoliczności, które by uzasadniały wkroczenie w tę strefę. Żadne nadzwyczajne okoliczności nie nastąpiły, a zatem ingerencja
ustawodawcy ma pełne znamiona arbitralności i nie jest oparta o wartości konstytucyjne” – podkreślił.
Podczas dyskusji eksperci uznali ponadto, że ustawa ze względów legislacyjnych jest
niepotrzebna, ponieważ w naszym systemie
prawnym mamy już przepisy zabezpieczające przed działaniem niezgodnym z polskim
interesem i bezpieczeństwem publicznym,
m.in. ustawę z lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji. W ich ocenie jest ona
również niezgodna z prawem unijnym, które umożliwia swobodną ekspresję mediów,
prawo do informacji oraz ochronę toczących
się interesów. Posługując się kryterium kontroli struktury kapitałowej, ustawa pozwala
na uzyskanie koncesji podmiotom, których
właściciele pochodzą z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tymczasem swoboda
unijna przysługuje wszystkim spółkom założonym zgodnie z prawem jednego z państw
członkowskich i spełniających jego wymogi,
więc swoboda przedsiębiorczości przysługuje niezależnie od tego, skąd jest kapitał.
W opinii Naczelnej Rady Adwokackiej przepisy nowelizacji są instrumentalne, mają
na celu wyeliminowanie konkretnego nadawcy z rynku, i, jako takie, nie mogą być
akceptowane.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
(KRRiT) 22 września 2021 r. przedłużyła
koncesję TVN. Sejm dotychczas nie rozpatrzył stanowiska Senatu, odrzucającego
tzw. lex TVN.
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Z posiedzeń Senatu
Rozpatrzone ustawy
27. posiedzenie Senatu
(21–23 lipca 2021 r.)
Nowe zadania Agencji Badań Medycznych

Senator Agnieszka Gorgoń-Komor, sprawozdawczyni
Komisji Zdrowia w sprawie nowelizacji ustawy o Agencji
Badań Medycznych.

Senat odrzucił ustawę o zmianie ustawy
o Agencji Badań Medycznych oraz niektórych innych ustaw. Podejmując taką decyzję, Izba nie negowała potrzeby wspierania
rozwoju nauki, innowacyjności i wiedzy,
w tym badań i eksperymentów badawczych. Stanęła na stanowisku, że rozwój
ten nie powinien się jednak odbywać kosztem świadczeń zdrowotnych dla obywateli.
W opinii Senatu korzystanie przez Agencję Badań Medycznych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia oznacza ich
uszczuplenie ze składek na ubezpieczenie
zdrowotne, które powinny być przeznaczone na zapewnienie świadczeń zdrowotnych
i zwiększenie ich dostępności. W ocenie Senatu należy poszukiwać innych źródeł finansowania działalności Agencji, zwłaszcza
w kontekście nieustannie zwiększającego
się zapotrzebowania obywateli na świadczenia zdrowotne, będącego efektem trwającej
epidemii COVID-19. Sejm odrzucił jednak
stanowisko Senatu. Większość przepisów
ustawy weszła w życie 9 września 2021 r.
(DzU 2021 r., poz. 1559).
Nowelizacja rozszerza zakres zadań
Agencji Badań Medycznych o wspieranie działalności innowacyjnej w ochronie
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zdrowia dzięki umożliwieniu dofinansowania eksperymentów badawczych w rozumieniu ustawy o zawodach lekarza i lekarza
dentysty, np. dotyczących zapobiegania
rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19.
Zgodnie z założeniami powinno to wpłynąć
na pobudzenie tego rodzaju działalności,
a tym samym przyczynić się do wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie ochrony
zdrowia, a także zwiększyć konkurencyjność
Polski jako miejsca prowadzenia badań klinicznych i eksperymentów badawczych.
Ustawa wprowadza ponadto zmiany
w zakresie dokumentów potwierdzających
prawo wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty. Umożliwia też m.in. kontynuowanie refundacji leku stosowanego
w ramach programu lekowego lub chemioterapii, którego refundacji nie przedłużono,
a brakuje zamiennika.
„Pakiet SLIM VAT 2”
Senat wprowadził 8 poprawek do ustawy
o zmianie ustawy o podatku od towarów
i usług oraz ustawy – Prawo bankowe. Senatorowie chcieli usunąć warunek skorygowania podstawy opodatkowania i podatku
VAT, czyli wymóg posiadania przez wierzyciela statusu podatnika VAT w dniu poprzedzającym złożenie deklaracji podatkowej
z taką korektą. Zdecydowali, że w razie przekazania środków pieniężnych na rachunek
techniczny podatnik VAT mógłby nie tylko
wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego

Senator Kazimierz Kleina, sprawozdawca komisji budżetu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku
od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe.
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z wnioskiem o zgodę na ich wypłatę, ale także zawrzeć w tym wniosku dyspozycję wypłaty środków na wskazany rachunek. Senat
wprowadził też przepisy przejściowe. Zgodnie z pierwszym zmienione przepisy ustawy o podatku VAT byłyby stosowane również
do wierzytelności powstałych przed dniem
wejścia w życie ustawy. Sejm poparł tylko
1 senacką poprawkę, wprowadzającą przepis przejściowy odnoszący się do dostaw
komputerów i pozostałych maszyn do automatycznego przetwarzania danych i części
akcesoriów do nich.
Ustawa upraszcza rozliczenia przez podatników podatku od towarów i usług, wprowadzając tzw. pakiet SLIM VAT 2. Z 2 do 3 lat
wydłuża termin stosowania ulgi na tzw. złe
długi (podatnicy VAT, którym nie udało się
uzyskać należności od kontrahentów w określonym terminie 90 dni, mogą odzyskać kwotę podatku należnego, a nabywcy dokonują
korekty odliczonej kwoty VAT, wynikającej
z faktury niezapłaconej w terminie).
Większość przepisów nowelizacji weszła w życie 1 października 2021 r. (DzU
z 2021 r., poz. 1626).
„Emerytury” dla zwierząt służbowych
Izba uchwaliła 15 poprawek o charakterze
legislacyjnym do ustawy o zmianie ustawy
o Policji oraz niektórych innych ustaw. Sejm
przyjął wszystkie senackie zmiany.

a pierwszeństwo przejęcia opieki nad nimi
będzie miał dotychczasowy opiekun.
Ustawa wejdzie w życie 21 grudnia
2021 r. (DzU z 2021 poz. 1728).
Zadośćuczynienie dla najbliższych członków
rodziny ciężko poszkodowanego

Senator Magdalena Kochan, sprawozdawczyni komisji: praw człowieka i ustawodawczej w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks cywilny.

Senat wprowadził 2 poprawki redakcyjne do
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny,
które zostały odrzucone przez Sejm.
Zgodnie z nowelizacją sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny poszkodowanego odpowiednie zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną krzywdę w razie ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, skutkującego
niemożnością nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnych.
Ustawa weszła w życie 19 września
2021 r. (DzU z 2021 r., poz. 1509).
Limit czasu na uznawanie roszczeń
reprywatyzacyjnych

Sprawozdawca komisji samorządu w sprawie nowelizacji ustawy o Policji senator Janusz Gromek.

Nowelizacja reguluje status prawny
zwierząt w służbach nadzorowanych przez
ministra spraw wewnętrznych i administracji, Siłach Zbrojnych RP, Służbie Więziennej i Straży Marszałkowskiej. Zapewnia
psom i koniom służbowym m.in. dożywotnie utrzymanie i opiekę weterynaryjną, finansowaną przez państwo. Po wycofaniu
ze służby zwierzęta pozostaną w formacji,
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Izba uchwaliła 3 poprawki do ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
administracyjnego. Senatorowie chcieli, aby
w wypadku postępowań administracyjnych
wszczętych po upływie 30 lat, a nie – jak
uchwalił Sejm – 10 lat od dnia doręczenia
lub ogłoszenia decyzji lub postanowienia
można było stwierdzić, że zaskarżoną decyzję lub postanowienie wydano z naruszeniem prawa. Taka zmiana otwierałaby
stronie postępowania drogę do dochodzenia
odszkodowania przed sądem cywilnym. Senat proponował też, by wydłużyć z 30 dni od
dnia ogłoszenia do 3 miesięcy termin wejścia ustawy w życie. Sejm odrzucił jednak
te 2 zmiany. Poparł natomiast trzecią,
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człowieka. Kieruje Zakładem Praw Człowieka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Zgoda na powołanie prezesa Instytutu
Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Senator Marek Borowski, sprawozdawca komisji: praw
człowieka i ustawodawczej w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.

która do przyczyn, wyłączających możliwość stwierdzenia nieważności decyzji, dodała sytuację, gdy w dniu wydania była ona
niewykonalna i miało to charakter trwały,
a także kiedy wykonanie decyzji wywołałoby
czyn zagrożony karą.
Nowela, która dostosowuje przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego
z 12 maja 2015 r. (sygn. akt P 46/13), zakłada, że nie będzie można uchylić żadnej decyzji administracyjnej, nawet tej wydanej
z rażącym naruszeniem prawa, jeżeli od jej
doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 10 lat.
Wszystkie postępowania administracyjne
po upływie 30 lat od wydania decyzji mają
też być umarzane.
Nowelizacja weszła w życie 16 września
2021 r. (DzU 2021 r., poz. 1491).
Zgoda na powołanie Rzecznika
Praw Obywatelskich
Izba – 93 głosami za, przy 5 wstrzymujących
się – wyraziła zgodę na powołanie Marcina
Wiącka na Rzecznika Praw Obywatelskich.
Rzecznik jest prawnikiem, doktorem
habilitowanym nauk prawnych, specjalizuje się w prawie konstytucyjnym i prawach

Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek.
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Senat – 52 głosami za, przy 47 przeciw
i 1 wstrzymującym się – wyraził zgodę na
powołanie Karola Nawrockiego na prezesa
Instytutu Pamięci Narodowej.
Prezes IPN jest historykiem, doktorem
nauk humanistycznych. Był dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Nowo powołany prezes IPN Karol Nawrocki.

28. posiedzenie Senatu
(4–6 sierpnia 2021 r.)
Specjalne rozwiązania dla inwestycji
na cele polityki państwa
Senat, decydując o odrzuceniu ustawy
o szczególnych rozwiązaniach związanych
ze specjalnym przeznaczeniem gruntów
leśnych, zwanej lex Izera (od przeznaczenia
terenów leśnych pod budowę fabryki samochodów elektrycznych), wziął m.in. pod
uwagę to, że jej projekt nie był przedmiotem konsultacji publicznych, nie został też
skierowany do zaopiniowania przez Komisję
Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Izba uwzględniła ponadto stanowisko organizacji pozarządowych, które wskazywały,
że wejście w życie ustawy może spowodować
nieodwracalne straty przyrodnicze w lasach.
W ocenie senatorów wylesianie dużych obszarów pod inwestycje jest sprzeczne z celami zapobiegania zmianom klimatu, a także
prowadzenia zrównoważonej i proekologicznej gospodarki leśnej. Sejm nie zgodził się
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z tym stanowiskiem i ustawa weszła w życie
21 września 2021 r. (DzU z 2021 r., poz. 1623).
Ustawa umożliwia – w ciągu 2 lat od
wejścia w życie − zamianę terenów Lasów
Państwowych w Jaworznie i Stalowej Woli
i sąsiadujących z działkami, jakie mają podlegać zamianie w tych miejscowościach, na
inne nieruchomości należące do Skarbu Państwa, na których będzie można prowadzić
gospodarkę leśną. Ma to ułatwić pozyskanie
terenów dla inwestycji państwowych, które
służą upowszechnianiu nowych technologii,
poprawie jakości powietrza, strategicznej
produkcji dla obronności państwa, wysokich
technologii elektronicznych i procesorów,
elektromobilności, innowacyjnej technologii wodorowej, lotnictwa, motoryzacji oraz
przemysłu tworzyw sztucznych. W wyniku
zamiany Lasy Państwowe będą otrzymywały
w zarząd jedynie lasy, grunty lub nieruchomości, na których można prowadzić gospodarkę leśną. Jeśli na gruncie podlegającym
zamianie nie powstanie w ciągu 10 lat inwestycja, Lasy Państwowe będą mogły wystąpić o zwrot nieruchomości. Ustawa wyłącza
z zamiany tereny objęte ochroną przyrody,
m.in. obszary Natura 2000.

Sprawozdawca Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu
w sprawie tzw. lex Izera senator Stanisław Gawłowski.

Zwolnienie aeroklubów z podatku
od nieruchomości
Izba odrzuciła nowelizację ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, uznając, że obowiązujący przepis nie budzi wątpliwości
interpretacyjnych. W uzasadnieniu swojego
stanowiska Senat przypomniał, że skierował
do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który eliminuje
lukę prawną i ogranicza przepis do wchodzących w skład infrastruktury kolejowej
budynków i budowli oraz zajętych pod nie
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Senator Wadim Tyszkiewicz, sprawozdawca komisji
samorządu w sprawie nowelizacji ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.

gruntów. Poparcie przez senatorów noweli
oznaczałoby więc stworzenie dla nieruchomości lotniskowych konstrukcji prawnej
w swej istocie analogicznej do tej, którą Izba
uznała wcześniej za wadliwą i zmodyfikowała w odniesieniu do terenów kolejowych.
Posłowie nie zgodzili się jednak ze stanowiskiem Senatu.
Nowela przewiduje, że zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają wszystkie grunty, budynki i budowle na obszarze
części lotniczych lotnisk użytku publicznego,
w tym również te grunty, które nie są zajęte
przez budynki i budowle na tym obszarze.
Zmiana dotyczy głównie lotnisk należących
do aeroklubów, tak aby nie płaciły one podatku m.in. od pasów startowych czy innej
infrastruktury lotniczej.
Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia
2022 r. (DzU z 2021 r., poz. 1558).
Uczelnie zawodowe ze statusem
uczelni akademickiej
W ocenie Senatu ustawa o zmianie ustawy
– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
obniża prestiż szkolnictwa wyższego. Odrzucając nowelizację Izba argumentowała,
że nie ma przeszkód, aby uczelnia zawodowa
uzyskała status uczelni akademickiej, jeśli
spełni jednak warunki ustawowe. W ocenie Senatu rozwiązania przyjęte w ustawie określają zbyt niskie wymagania w tym
zakresie. Wprawdzie status szkoły, która byłaby „akademią nauk stosowanych”,
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nie zmieniłby się, ale w powszechnym odczuciu szkoły te byłyby postrzegane jako
uczelnie akademickie. De facto zaburzyłoby
to przyjęty przez ustawodawcę podział uczelni na akademickie i zawodowe. Sejm nie poparł jednak senackiego stanowiska.
Ustawa umożliwia uczelni, która ma
status uczelni zawodowej i spełnia określone warunki, używanie w swojej nazwie
określenia: „akademia nauk stosowanych”.
Akademie takie będą mogły prowadzić studia przygotowujące do zawodu nauczyciela
bez konieczności porozumienia zawartego
z uczelnią uprawnioną do działalności naukowej w dyscyplinie, do której jest przyporządkowany kierunek tych studiów. Pozwoli
to uczelniom zawodowym, wyróżniającym
się ugruntowaną i stabilną pozycją w systemie szkolnictwa wyższego oraz odpowiednią jakością kształcenia, usamodzielnić się
w prowadzeniu studiów przygotowujących
do zawodu nauczyciela.
Ustawa weszła w życie 21 września
2021 r. (DzU z 2021 r., poz. 1630).

Senator Józef Zając, sprawozdawca komisji nauki
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce.

(PAN), której zastrzeżenia budzi zarówno
uzasadnienie przekształcenia szkoły zawodowej w uczelnię akademicką, jak i główny
cel akademii. W ocenie PAN „jest to sprzeczne z konstytucją, zasadą wolności uprawiania nauki, swobodą dyskutowania poglądów,
wolnością poszukiwania i dochodzenia do
prawdy”. Stanowisko Senatu zostało odrzucone przez Sejm. Ustawa weszła w życie
1 września 2021 r. (DzU z 2021 r., poz. 1494).
Zgodnie z ustawą 1 września 2021 r. została powołana Akademia Zamojska, utworzona z wykorzystaniem jako bazy Uczelni
Państwowej im. Szymona Szymonowica
w Zamościu.
Zmiany w opłatach za odpady
Senat wprowadził 36 poprawek do ustawy
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, ustawy – Prawo
ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach. Senatorowie skreślili przepisy określające maksymalną opłatę za śmieci przy
metodzie od „zużytej wody”. W napływających do Senatu stanowiskach podnoszono,
że stawka ta w wysokości ok. 150 zł jest znacząco niedoszacowana. Izba zdecydowała
ponadto o zwiększeniu o 10% maksymalnej
stawki opłaty dla nieruchomości letniskowych. Żadna z tych poprawek nie uzyskała
poparcia Sejmu. Posłowie zaakceptowali jedynie 7 zmian o charakterze legislacyjnym
i doprecyzowującym.
Nowelizacja podnosi maksymalne opłaty za odpady wytworzone przez nieruchomości niezamieszkałe, dzięki czemu gminy

Powołanie Akademii Zamojskiej
w Zamościu
Izba odrzuciła ustawę o utworzeniu Akademii Zamojskiej, gdyż jej wątpliwości
wzbudziło m.in. rozwiązanie dotyczące nawiązania przez nowo powoływaną Akademię Zamojską stosunku pracy z osobami
zatrudnionymi w jej poprzedniczce, czyli
Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu. W ocenie senatorów to
niedopuszczalne i niekorzystne dla pracowników. Senatorowie podzielili też wątpliwości zgłoszone przez Polską Akademię Nauk
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Senator Janusz Pęcherz, sprawozdawca komisji: samorządu, środowiska i ds. klimatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz
ustawy o odpadach.
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nie będą dopłacać do wywozu i zagospodarowania tych śmieci. Wprowadzane zmiany
służą także obniżeniu kosztów dla gmin dzięki możliwości indywidualnych odstępstw od
obowiązku 5-pojemnikowej zbiórki odpadów,
na co zgodę ma wydawać minister klimatu
i środowiska. Gminy w pierwszej kolejności
mają przygotowywać do ponownego użycia
i recyklingu odpady zebrane selektywnie
i powstające w wyniku sortowania. Nowela
wydłuża ponadto z roku do 3 lat możliwość
składowania niektórych odpadów, co również powinno obniżyć koszty.
Większość przepisów ustawy obowiązuje od 23 września 2021 r. (DzU z 2021 r.,
poz. 1648).
Odbudowa Pałacu Saskiego
Senat wprowadził 43 poprawki – z których
Sejm poparł 41 – do ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz
kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie. Dzięki przyjętym poprawkom Senat
będzie miał wpływ na wewnętrzny kształt
architektoniczny odtworzonych budynków,
w których planowana jest jego siedziba.
O przedstawiciela marszałka Senatu rozszerzony został skład Rady Odbudowy, która ma być ciałem opiniodawczo-doradczym
ministra kultury. Zgodnie z inną poprawką
projekt architektoniczno-budowlany budynku odtwarzanego na potrzeby Senatu musi
być uzgodniony z Kancelarią Senatu. Pozostałe zmiany miały charakter legislacyjny,
redakcyjny, doprecyzowujący i ujednolicający terminologię ustawy. Posłowie odrzucili poprawki, które m.in. przewidywały,
że decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji

Senator Jan Maria Jackowski, sprawozdawca mniejszości komisji kultury w sprawie ustawy o przygotowaniu
i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.
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wydawano by po uzgodnieniu z prezydentem Warszawy.
Ustawa przewiduje odbudowę Pałacu
Saskiego, który ma się stać przestrzenią
instytucji i inicjatyw kulturalnych. Zrekonstruowane kamienice przy ul. Królewskiej
byłyby siedzibą Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, a Pałac Brühla − Senatu. Ustawa
stanowi część upamiętnienia 100. rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości.
Ustawa weszła w życie 8 września
2021 r. (DzU z 2021 r., poz. 1551).

29. posiedzenie Senatu
(9–10 września 2021 r.)
„Lex TVN”
Izba odrzuciła ustawę o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji. Sejm dotychczas nie rozpatrzył stanowiska Senatu.
Ustawa, tzw. lex TVN, wprowadzała
zmiany w zakresie warunków przyznawania koncesji nadawcom medialnym. KRRiT
miała powoływać i odwoływać członków zarządu, w tym prezesa, państwowych spółek
medialnych.
Obowiązek przyjmowania zapłaty
w gotówce
Senat wprowadził 4 zmiany do ustawy
o zmianie ustawy o usługach płatniczych.
Jedna z nich doprecyzowuje, że zwolniony
z honorowania gotówki będzie akceptant
prowadzący działalność wyłącznie w internecie i zawierający umowy wyłącznie w sieci,
a także prowadzący działalność hybrydową
(np. internet/lokal przedsiębiorstwa) w zakresie umów zawieranych w internecie.
W wypadku działalności tradycyjnej akceptant będzie musiał przyjąć zapłatę gotówką.
Kolejna poprawka wydłużyła vacatio legis
ustawy z 30 dni do 3 miesięcy. Pozostałe
zmiany miały charakter legislacyjny i redakcyjny, jedną z takich poprawek poparł Sejm.
Ustawa zobowiązuje sprzedawców
przyjmujących płatności bezgotówkowe do
przyjmowania zapłaty w gotówce. Dzięki
temu konsumenci będą mogli płacić gotówką, pozwoli to uwzględniać zwyczaje płatnicze wszystkich grup społecznych
i umożliwi im korzystanie z preferowanych
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Sprawozdawca komisji budżetu w sprawie nowelizacji ustawy o usługach płatniczych, senator Leszek
Czarnobaj.

form płatności, w tym gotówkowych. Zgodnie z ustawą sprzedający będzie miał obowiązek przyjmowania płatności gotówkowych,
jeśli wartość jednorazowej transakcji będzie
nie większa niż przeciętne wynagrodzenie
w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w III kwartale roku poprzedniego. Obecnie to 5370,64 zł.
Nowelizacja weszła w życie 15 października 2021 r. (DzU z 2021 r., poz. 1777).

kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej. Oznacza to 60-procentowy wzrost
diet. Tak samo wzrosnąć ma maksymalna
wysokość wynagrodzenia pracowników samorządowych: marszałka i wicemarszałka
województwa oraz pozostałych członków zarządu województwa; starosty, wicestarosty
oraz pozostałych członków zarządu powiatu;
wójta, burmistrza, prezydenta miasta, burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy, zastępcy
burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy i pozostałych członków zarządu dzielnicy m.st.
Warszawy. Ich maksymalne wynagrodzenie nie będzie mogło przekroczyć 11,2-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie
budżetowej.
30 września 2021 r. prezydent podpisał
ustawę.

Wynagrodzenie osób zajmujących
kierownicze stanowiska państwowe
Senat przyjął z 4 poprawkami ustawę o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
oraz niektórych innych ustaw. Senatorowie doprecyzowali m.in. przepis określający wysokość minimalnego wynagrodzenia
wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.
Zdecydowali, że podstawą do ustalenia minimalnego wynagrodzenia dla nich będzie
maksymalne wynagrodzenie określone dla
poszczególnych stanowisk w rozporządzeniu, na które składa się wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, a w wypadku
wójtów, burmistrzów, prezydentów miast,
starostów i marszałków województw – także
dodatek specjalny. Sejm poparł te zmiany,
odrzucił 2 poprawki legislacyjne.
Ustawa wprowadza zmiany w zakresie
wynagrodzenia prezydenta RP i byłych prezydentów. Wynagrodzenie prezydenta będzie
się składało z wynagrodzenia zasadniczego,
odpowiadającego 9,8-krotności kwoty bazowej i dodatku funkcyjnego, odpowiadającego 4,2-krotności kwoty bazowej. Oznacza to
40-procentowy wzrost wynagrodzenia głowy państwa Nowela zakłada również maksymalną wysokość miesięcznych diet dla
radnych, która ma odpowiadać 2,4-krotności
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Senator Zygmunt Frankiewicz, sprawozdawca komisji: samorządu i budżetu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze
stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw.

Ułatwienia dla wytwórców energii
w małych instalacjach
Izba wprowadziła 6 poprawek, głównie legislacyjnych, do ustawy o zmianie ustawy
o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Senatorowie skreślili
przepis, który wśród podmiotów wytwarzających energię elektryczną, w tym z instalacji
odnawialnych źródeł energii (OZE) w sposób nieuzasadniony uprzywilejowuje spółki Skarbu Państwa, zarządzające krytyczną
infrastrukturą energetyczną. Uznali, że
przepis uprawniający tę grupę spółek kapitałowych do bezprzetargowego dzierżawienia nieruchomości wchodzących w skład
Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
jest niezgodny z konstytucją, nie prowadzi
do osiągnięcia celów zadeklarowanych przez
projektodawcę w uzasadnieniu, a także może
być kwalifikowany jako niedozwolona pomoc
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Sprawozdawca komisji: gospodarki i środowiska w sprawie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii
senator Wojciech Piecha.

publiczna dla spółek kapitałowych. Sejm odrzucił jednak tę zmianę, poparł tylko 5 poprawek legislacyjnych.
Nowela przedłuża do 31 grudnia 2027 r.
obowiązujący aukcyjny system wsparcia
dla wytwórców energii z odnawialnych źródeł energii (OZE). Zmienia także definicję
małej instalacji, której maksymalną moc
elektryczną zwiększa z 500 kW do 1 MW,
a maksymalną moc osiągalną cieplną
– z 900 kW do 3 MW. Ma to ograniczyć
obowiązki koncesyjne przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji. Ci, którzy spełnią
nowe warunki, automatycznie zostaną
przeniesieni do rejestru wytwórców energii
w małej instalacji.
Zgodnie z ustawą Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa (KOWR) mógłby bez
przetargu przekazywać spółkom Skarbu
Państwa w dzierżawę grunty rolne z Zasobu
Własności Rolnej Skarbu Państwa pod budowę OZE. Ustawa przewiduje też zmiany
w zakresie planowania przestrzennego, instalacje OZE o mocy powyżej 500 kW (dotychczas 100 kW) powinny zostać uwzględnione
w studium zagospodarowania przestrzennego danej gminy i w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego. Wyjątki
to wolnostojące urządzenia fotowoltaiczne
o mocy do 1 MW i urządzenia fotowoltaiczne
inne niż wolnostojące, np. panele dachowe.
Większość przepisów ustawy wejdzie
w życie 30 października 2021 r. (DzU z 2021 r.,
poz. 1873).
Większe nakłady na ochronę zdrowia
Senat przyjął z 5 poprawkami ustawę
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki
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zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.
Senatorowie zaproponowali m.in., żeby
na finansowanie ochrony zdrowia corocznie, od 2025 r., były przeznaczane środki finansowe w wysokości nie niższej niż
7,2% PKB. Wysokość środków na finansowanie ochrony zdrowia w latach 2022–24,
zdaniem senatorów, nie może być niższa
niż odpowiednio 6%, 6,50% i 7%. Senatorowie chcieli też zminimalizować konieczność likwidowania samorządowych szpitali
i innych samorządowych samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
gdy wykazują one straty netto, wynikające
z nakładania przez ustawodawcę nowych
obowiązków, bez zapewnienia wystarczających środków na ich wypełnienie. Straty byłyby pokrywane z budżetu państwa,
z części, której dysponentem jest minister
ds. zdrowia. Senatorowie skreślili też przepis dotyczący naruszenia nietykalności cielesnej „osoby przeprowadzającej badanie
kwalifikacyjne lub szczepienie ochronne
przeciwko COVID-19 lub osoby pomagającej
w przeprowadzeniu badania lub szczepienia. Uznali bowiem, że przepis ten, dodany
w trakcie prac sejmowych, wykracza poza
zakres noweli. Sejm odrzucił jednak wszystkie senackie poprawki.
Ustawa weszła w życie 14 października
2021 r. (DzU z 2021 r., poz. 1773).
Nowelizacja ma przyspieszyć osiągnięcie poziomu nakładów na ochronę zdrowia
w wysokości 6% PKB. Określa także dalszy
wzrost do poziomu 7% PKB w 2027 r. Minimalne publiczne nakłady na ochronę zdrowia nie będą mogły być niższe niż 5,75% PKB
w 2022 r., 6% PKB w 2023 r., 6,2% w 2024 r.,

Senator Wojciech Konieczny, sprawozdawca Komisji
Zdrowia w sprawie nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych.
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6,5% w 2025 r. i 6,8% PKB w 2026 r. Oznacza to dodatkowy wzrost nakładów na opiekę
zdrowotną w Polsce o 85 mld zł w najbliższych latach i osiągnięcie w 2027 r. nakładów
na ochronę zdrowia na poziomie przekraczającym 215 mld zł.
Ustawa wprowadza również przepisy dotyczące naruszenia nietykalności
pracowników punktów szczepień przeciw
COVID-19, obejmuje ich dodatkową ochroną prawną. Za naruszenie ich nietykalności
cielesnej będzie grozić kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności
do lat 3.
Ustawa umożliwia ponadto ministrowi
zdrowia przekazywanie dotacji podmiotowej
Narodowemu Funduszowi Zdrowia, a także
przenoszenie środków pomiędzy działami
budżetu państwa, w ramach części budżetowej, będącej w jego dyspozycji.

30. posiedzenie Senatu
(21 września 2021 r.)
Rekompensata dla przedsiębiorców
po wprowadzeniu stanu wyjątkowego
Senatorowie uchwalili 12 poprawek do
ustawy o rekompensacie dla podmiotów
świadczących usługi albo prowadzących
działalność gospodarczą w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze
części województwa podlaskiego oraz części
województwa lubelskiego w 2021 r. Zdecydowali o rozszerzeniu kręgu uprawnionych
do rekompensaty o przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną produktów
spożywczych lub pamiątek, zajmujących
się przewozem turystów, kulturą, rozrywką i rekreacją. Senat chciał podwyższyć
wysokość rekompensaty z 65 do 80% średniego miesięcznego przychodu wnioskodawcy. Te poprawki odrzucił Sejm. Poparł
natomiast zmianę tytułu ustawy na: o rekompensacie w związku z wprowadzeniem
stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r., a także
poprawki doprecyzowujące i zwalniającą z opłaty sądowej pozew wnioskodawcy
o odszkodowanie.
Ustawa zakłada, że o rekompensaty z budżetu państwa mogliby się ubiegać
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Senator Maria Koc, sprawozdawczyni komisji gospodarki w sprawie ustawy o rekompensacie dla podmiotów
świadczących usługi albo prowadzących działalność
gospodarczą w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego
oraz części województwa lubelskiego w 2021 r.

przedsiębiorcy i rolnicy świadczący usługi hotelarskie, przedsiębiorcy prowadzący
działalność gastronomiczną, organizatorzy
turystyki, piloci wycieczek, przewodnicy
turystyczni, a także przedsiębiorcy zajmujący się dzierżawą i wypożyczaniem sprzętu rekreacyjnego i turystycznego, którzy
świadczą te usługi na terenie objętym stanem wyjątkowym, czyli w przygranicznym
pasie 115 miejscowości w województwie
podlaskim i 68 – w lubelskim. Rekompensata za 30 dni trwania stanu wyjątkowego
wynosiłaby 65% średniego miesięcznego
przychodu wnioskodawcy w czerwcu, lipcu
i sierpniu 2021 r., byłaby proporcjonalnie
zmieniana w razie skrócenia lub wydłużenia
stanu wyjątkowego. Aby otrzymać rekompensatę, uprawniony przedsiębiorca będzie
musiał wystąpić z wnioskiem do właściwego wojewody, zawierającym dokumenty
potwierdzające informacje o przychodzie
ze wskazanego okresu. Wojewoda ma wydawać decyzje w sprawie rekompensat niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni
od złożenia wniosku. Gdy kwota rekompensaty przekroczy 65 tys. zł, będzie musiał przeprowadzić kontrolę i zweryfikować
dane. Przychody z tytułu rekompensaty
nie będą opodatkowane. Przedsiębiorcy
mogą się również ubiegać o odszkodowanie
od Skarbu Państwa na wyrównanie z tytułu
utraconych korzyści, które mogliby osiągnąć, gdyby nie było ograniczeń wynikających
ze stanu wyjątkowego. Tym, którzy otrzymają rekompensaty, nie przysługuje odszkodowanie od Skarbu Państwa.
Ustawa weszła w życie 4 października
2021 r. (DzU z 2021 r., poz. 1803).
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Głosowanie w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Senackie projekty ustaw
27. posiedzenie Senatu
(21–23 lipca 2021 r.)
Elektroniczne wezwanie do zawarcia
umowy o zarządzanie PPK
Senat postanowił wnieść do Sejmu projekt
ustawy o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Zakłada on, że w okresie stanu zagrożenia
epidemicznego lub epidemii COVID-19 oraz
w ciągu roku od ich odwołania wezwanie
pracodawcy do zawarcia umowy o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi
(PPK) będzie mogło być wysyłane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych drogą elektroniczną, a nie za pośrednictwem poczty.
Obowiązkowa obecność niepoczytalnego
sprawcy podczas przedstawiania zarzutów
Izba postanowiła skierować do Sejmu projekt
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, wykonujący wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 19 sierpnia 2020 r.
(sygn. akt K 46/15). Projekt przewiduje, że
jeśli prokurator złoży wniosek o umorzenie
postępowania z powodu niepoczytalności
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sprawcy i o zastosowanie środków zabezpieczających, podejrzany będzie musiał być
na rozprawie podczas przedstawiania zarzutów przez oskarżyciela. Jego obecność
nie będzie obowiązkowa, jeżeli z opinii biegłych wynika, że to niewskazane, chyba że
sąd uzna obecność za konieczną.

Sprawozdawca komisji: ustawodawczej i praw człowieka w sprawie projektu nowelizacji kodeksu postępowania karnego senator Jerzy Czerwiński.

Prawo do nieujawniania danych osób
wnoszących skargi konstytucyjne
Senat skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych oraz ustawy o organizacji i trybie
postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Zakłada on, że osoba wnosząca
skargę konstytucyjną będzie mogła zastrzec
nieujawnianie swoich danych osobowych
nie tylko w postanowieniach wydawanych podczas wstępnej kontroli skargi, ale
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we wszystkich orzeczeniach publikowanych w zbiorze „Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego”, ich uzasadnieniach
i zdaniach odrębnych oraz w orzeczeniach
ogłaszanych w dziennikach urzędowych.
Zarządzając ogłoszenie orzeczenia, prezes
Trybunału Konstytucyjnego poinformuje
o takim zastrzeżeniu organ wydający dziennik urzędowy, a ten będzie miał obowiązek
anonimizacji danych osobowych.

w należących do spółdzielni instalacjach
OZE, nie tylko mogłaby być wykorzystywana na potrzeby członków spółdzielni lub oddawana do sieci, ale też magazynowana lub
odsprzedawana innym podmiotom, pod warunkiem że obrót energią nie będzie stanowił
głównej działalności gospodarczej spółdzielni. Projekt likwiduje też wymogi dotyczące
liczby członków spółdzielni i pokrycia w ciągu roku nie mniej niż 70% potrzeb własnych
spółdzielni i jej członków.

28. posiedzenie Senatu
(4–6 sierpnia 2021 r.)
Bezpłatne leki dla osób między
70. a 75. rokiem życia

Senator Robert Mamątow, sprawozdawca komisji:
ustawodawczej i praw człowieka w sprawie projektu
nowelizacji ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz ustawy
o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem
Konstytucyjnym.

Projekt likwiduje uchybienia, zasygnalizowane przez Trybunał Konstytucyjny w rozstrzygnięciu sygnalizacyjnym
z 25 sierpnia 2020 r. (sygn. akt S 2/20).
Spółdzielnie energetyczne na terenie
gmin miejskich
Izba zdecydowała o wniesieniu do Sejmu
projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii, który umożliwia
tworzenie spółdzielni energetycznych na
terenie gmin miejskich, a nie tylko w gminach wiejskich i rozszerza zakres ich działalności. Energia odnawialna, uzyskiwana

Senator Joanna Sekuła, sprawozdawczyni komisji: ustawodawczej, środowiska i ds. klimatu w sprawie projektu
nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii.
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Senator Krzysztof Kwiatkowski, sprawozdawca komisji:
ustawodawczej, zdrowia i rodziny w sprawie projektu
nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych.

Senat postanowił wnieść do Sejmu projekt
ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych
ustaw, który rozszerza grupę seniorów
uprawnionych do bezpłatnych leków o osoby
między 70. a 75. rokiem życia. Obecnie takie
uprawnienia przysługują osobom w wieku
powyżej 75 lat. Projekt przewiduje też ułatwienia w dostępie do leków dla seniorów po
leczeniu szpitalnym, którzy nie mają Internetowego Konta Pacjenta (IKP); z danych wynika, że na około 10 mln seniorów zaledwie
108 tys. ma dostęp do IKP. Zgodnie z proponowanymi przepisami lekarze i pielęgniarki
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mogliby wypisywać leki tylko na podstawie
dokumentacji medycznej pacjenta. Obecnie
muszą korzystać z Elektronicznej Platformy
Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych,
która jest powiązana z IKP.

opiekunem emigrantów i kultury narodowej
tworzonej na Wielkiej Emigracji. „Wszystko to czyni Go wybitnym reprezentantem
polityki polskiej w jednym z najtrudniejszych momentów naszej historii” – czytamy w uchwale.

Podjęte uchwały

29. posiedzenie Senatu
(9–10 września 2021 r.)

28. posiedzenie Senatu
(4–6 sierpnia 2021 r.)

Uchwała upamiętniająca ofiary ataków
terrorystycznych na World Trade Center
w dniu 11 września 2001 r.

Uchwała w 160. rocznicę śmierci
księcia Adama Jerzego Czartoryskiego
Senatorowie uznali, że 160. rocznica śmierci księcia Adama Czartoryskiego – prezesa
Rządu Narodowego podczas powstania listopadowego, niestrudzonego orędownika
sprawy polskiej na uchodźstwie, wybitnego promotora kultury narodowej, opiekuna
emigrantów – jest okazją do wyrażenia należnego mu uznania ze strony niepodległej
Polski, dla której powstania tak wytrwale
pracował.
W uchwale podkreślono, że książę
Adam Czartoryski odegrał wybitną i wyjątkową rolę w polskiej polityce pierwszej
połowy XIX w. Był głównym orędownikiem
sprawy polskiej na Kongresie Wiedeńskim.
W czasie powstania listopadowego stanął na
czele Rządu Narodowego. Po stłumieniu powstania został skazany przez władze carskie
na karę śmierci. Na emigracji zorganizował
ośrodek, określany jako Hotel Lambert, który prowadził skuteczną akcję dyplomatyczną na rzecz sprawy polskiej. Książę był też

Przedstawiciel wnioskodawców uchwały w 160. rocznicę śmierci księcia Adama Jerzego Czartoryskiego senator Kazimierz M. Ujazdowski.
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Minuta ciszy dla ofiar ataków terrorystycznych na World
Trade Center 11 września 2001 r.

W uchwale Senat przypomniał okoliczności
ataków terrorystycznych na World Trade
Center sprzed 20 lat. „Celem tej bezprecedensowej w historii świata napaści stało się
państwo będące kolebką demokracji, ustroju republikańskiego i niezbywalnych praw
człowieka i obywatela” – czytamy w uchwale. Senatorowie złożyli hołd wszystkim osobom, które poniosły śmierć wskutek tych
tragicznych wydarzeń. „Byliście, jesteście
i będziecie symbolem ofiary poniesionej
w imię wolnego świata, zaatakowanego
przez przedstawicieli fundamentalistycznej, terrorystycznej organizacji, walczącej
z tym, co bliskie wszystkim demokracjom
na świecie. Łączymy się w bólu ze wszystkimi, którzy wtedy stracili swoich bliskich,
łączymy się w bólu z Narodem amerykańskim tak boleśnie doświadczonym tamtymi
wydarzeniami” – napisano w uchwale. Senat wyraził w niej też przekonanie, że niedopuszczalne jest rozstrzyganie konfliktów
etnicznych, międzynarodowych zatargów,
politycznych sporów czy dochodzenie wzajemnych roszczeń jakąkolwiek inną drogą
niż pokojowe rokowania i międzynarodowe
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mediacje. „Niech ofiary ataków sprzed
20 lat będą zobowiązaniem dla ludzkości,
żeby nigdy w przyszłości nie uciekać się
do przemocy, rozlewu krwi czy aktów terroru w rozwiązywaniu sporów między państwami, narodami, grupami etnicznymi,
religiami czy poszczególnymi jednostkami”
– zaapelował Senat.
Uchwała w związku z beatyfikacją
kardynała Stefana Wyszyńskiego,
Prymasa Tysiąclecia
Senat wyraził hołd „wielkiemu mężowi stanu, jakim był kardynał Stefan Wyszyński,
wielkiemu Polakowi, który swoim bogatym
życiem i proroczym widzeniem wszedł do
historii Polski”. W uchwale senatorowie podkreślili, że w czasach stalinowskich prymas
musiał stawić czoło prześladowaniom, przemocy, gwałtom i niesprawiedliwości. Był
zwolennikiem zgody, ale nigdy ugody z władzami PRL. Senatorowie przypomnieli, że
w 1953 r. odmówiono mu wydania paszportu, aby mógł odebrać w Watykanie godność
kardynalską, a 25 września 1953 r. uwięziono
go na 3 lata.
W uchwale przywołano także słowa
papieża Jana Pawła II, skierowane do kardynała Stefana Wyszyńskiego podczas spotkania z Polakami po inauguracji pontyfikatu,
23 października 1978 r.: „Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego Papieża Polaka, który
dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności
rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było
Twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twego zawierzenia bez reszty Matce
Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry i tego

Senator Jerzy Czerwiński (z lewej), sprawozdawca Komisji Ustawodawczej w sprawie uchwały w związku
z beatyfikacją kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia
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całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie
naszej, które związane są z Twoim biskupim
i prymasowskim posługiwaniem”. Jak czytamy w uchwale, „te słowa są niejako kluczem
do zrozumienia zarówno osoby, jak i opatrznościowej roli Wielkiego Prymasa w powojennej historii Kościoła w Polsce”.
Uchwała ku czci wybitnego działacza
niepodległościowego, wydawcy i polityka
Wiktora Kulerskiego

Sprawozdawca Komisji Ustawodawczej w sprawie
uchwały ku czci wybitnego działacza niepodległościowego, wydawcy i polityka Wiktora Kulerskiego senator
Jan Filip Libicki.

Senatorowie w uchwale podkreślili, że związany z Grudziądzem i Pomorzem Wiktor Kulerski odcisnął swoje piętno na historii jako
bezkompromisowy orędownik idei odzyskania niepodległości przez Polskę i odbudowy
silnej państwowości. „Powszechny szacunek, którym darzyli go czytelnicy jego wydawnictw, szczególnie Gazety Grudziądzkiej,
i charakteryzująca go energia twórcza spowodowały, że na stałe wpisał się do panteonu osób wybitnie zasłużonych dla Pomorza
i całego kraju” – czytamy w uchwale. Senatorowie przypomnieli, że Wiktor Kulerski
prowadził propolską działalność na terenie
zaboru pruskiego, a popularność, jaką zyskał
wśród polskiego społeczeństwa ziem zaboru
pruskiego, przyniosła mu przydomek „hetman ludu”, gdyż bronił praw Polaków przed
germanizacyjnymi działaniami zaborcy. Jako
poseł do Parlamentu Rzeszy Niemieckiej był
orędownikiem sprawy polskiej.
Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę nadal poświęcał się działalności wydawniczej i politycznej, współtworzył regionalne
struktury ruchu ludowego, zasiadał w Senacie RP w latach 1928–35. „Był obrońcą zasad
demokratycznych, przestrzegał przed zagrożeniem niemieckim i rewolucją bolszewicką.
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Przyszłość Polski widział w umocnieniu jej
potencjału gospodarczego, trzymaniu się
zasad pluralizmu politycznego, w tym przede wszystkim wolności słowa oraz tradycji
chrześcijańskich” – czytamy w uchwale. Jak
napisano, uwielbiany przez wyborców, znienawidzony przez przeciwników politycznych, do samego końca był wierny ideałom
demokracji i emancypacji.

30. posiedzenie Senatu
(21 września 2021 r.)
Uchwała w 45. rocznicę powstania
Komitetu Obrony Robotników
W uchwale przypomniane zostały okoliczności powstania Komitetu Obrony Robotników
23 września 1976 r., a także efekty jego działalności. Senatorowie podkreślili, że dzięki
KOR wyrósł niezależny ruch wydawniczy,
łamiący monopol komunistycznej propagandy – „Biuletyn Informacyjny”, „Robotnik”, wydawnictwa książkowe i magazyny
kulturalne. Powstał wolny od państwowego
nadzoru uniwersytet – Towarzystwo Kursów Naukowych. Zawiązały się Wolne Związki Zawodowe; ich działacze zorganizowali
strajk w Stoczni Gdańskiej w Sierpniu ’80,
który dał Polsce prawdziwą „Solidarność”.
„Bez KOR-u nic z tego nigdy by się nie wydarzyło” – czytamy w uchwale.
„Rocznica powstania KOR nakazuje
nam podziękować tym wszystkim, którzy
45 lat temu postanowili, iż historia Polski pobiegnie zupełnie innym torem, niż planowała to komunistyczna dyktatura” – napisano
w uchwale. Senatorowie oddali w niej cześć

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz, przedstawiciel
wnioskodawców uchwały w 45. rocznicę powstania
Komitetu Obrony Robotników.
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działaczom KOR, wyrazili też przekonanie,
że „tradycja i dziedzictwo KOR wciąż daje
Polsce nadzieję na wydobycie się z każdej
zapaści oraz wyprostowanie ścieżek własnych dziejów”.

Informacje
27. posiedzenie Senatu
(21–23 lipca 2021 r.)
Informacja o działalności Rzecznika
Praw Dziecka za 2020 r. wraz z uwagami
o stanie przestrzegania praw dziecka
Rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak
podkreślił, że 2020 r. był nadzwyczajny
ze względu na pandemię koronawirusa
i związane z nią ograniczenia, które szczególnie dotknęły dzieci i młodzież. Jego zdaniem wielomiesięczne odseparowanie dzieci
od siebie, edukacja zdalna czy ograniczenia
w przemieszczaniu się będą przyczynkiem
do prac badawczych, a także konieczności
podjęcia nieprzewidywanych dotychczas
wyzwań legislacyjnych i działań w zakresie
wzajemnego wsparcia i odbudowania więzi
społecznych. Przewartościowania, a często
nowego zdefiniowania będą wymagały prawa zdrowotne, do wychowania w rodzinie,
społeczne i socjalne, a także prawo do nauki.
Jak wskazał Mikołaj Pawlak, sprawy, jakie wpływały do niego, a było ich
ponad 32 tys., dotyczyły wielu aspektów
obecnych w dotychczasowej działalności
rzecznika praw dziecka. Zwiększoną liczbę spraw odnotował zespół spraw sądowych, rodzinnych i nieletnich. Dotyczyły
one przede wszystkim sporów rodzinnych
o dzieci w trakcie rozwodów, postępowań
o alimenty, kontakty czy władzę rodzicielską. W ocenie Mikołaja Pawlaka liczba tych
spraw pokazuje, jak bardzo potrzebna jest
szybka zmiana legislacyjna w celu poprawy
sytuacji dzieci w sądach.
Jak podkreślił rzecznik Mikołaj Pawlak, istotną inicjatywą było uruchomienie
całodobowego Dziecięcego Telefonu Zaufania, dzięki któremu udało się pomóc
wielu tysiącom dzieci. Uruchomiono też
czat internetowy. Kolejna bardzo istotna
część to działalność w sprawach edukacji
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Rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak.

i wychowania, związana m.in. z zamknięciem szkół i nauką zdalną. Przeprowadzone
w grudniu 2020 r. badanie dotyczące stosunku do edukacji zdalnej pokazało, jak silna jest
potrzeba powrotu do szkoły, kontaktu z rówieśnikami i nauczycielami. Rzecznik praw
dziecka poinformował, że w zakresie edukacji i wychowania wiele interwencji dotyczyło też postępowań dyscyplinarnych wobec
nauczycieli. Były też interwencje dotyczące
dzieci przebywających w pieczy zastępczej,
w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii
i schroniskach. Część interwencji dotyczyło
przebywania dzieci w przedszkolach, żłobkach, funkcjonowania różnego rodzaju szkół
i działania urzędów.
Kolejny bardzo istotny aspekt działalności rzecznika praw dziecka w 2020 r. dotyczył
spraw społecznych i medycznych, m.in. możliwości kontaktu rodziców z dziećmi w czasie leczenia szpitalnego podczas pandemii.
Rzecznik interweniował także w sprawach
wypłaty świadczeń rodzinnych i opiekuńczych po rozpoczęciu pandemii, osobistego
dostępu dzieci do opieki zdrowotnej zamiast
teleporady. W swoim wystąpieniu rzecznik
omówił działania na rzecz wsparcia opieki
psychiatrycznej, dotyczące upowszechniania
praw dziecka, zaangażowanie w powołanie
nowego urzędu, tzw. komisji do spraw walki
z pedofilią. Rzecznik omówił także prowadzone akcje promocyjne a także sprawy międzynarodowe, dotyczące m.in. przyznawania
świadczeń socjalnych dzieciom cudzoziemskim, przebywającym na terytorium Polski. W ocenie Mikołaja Pawlaka w 2020 r.
bardzo istotne były inicjatywy wspierające
dzieci w kwestii spraw socjalnych, świadczeń rodzinnych, pomoc w zakresie edukacji, m.in. weryfikacja przez ministra edukacji
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programów nauczania i dostosowania ich do
nauki zdalnej.
Jako wymagające rozwiązania legislacyjnego rzecznik wskazał różne aspekty
prawa procesowego w sprawach rodzinnych.
Istotne problemy dotyczą też usamodzielnienia dzieci i młodzieży po pobycie w domach
dziecka i rodzinach zastępczych. Rzecznik
apelował o wsparcie pieczy zastępczej poprzez zwrócenie uwagi dorosłym opiekunom
i rodzicom na problem dzieci porzuconych
czy pozostawionych w różnej sytuacji prawnej w instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji z petycji
rozpatrzonych w 2020 r.
Przewodniczący komisji senator Aleksander
Pociej poinformował, że w 2020 r. marszałek Senatu skierował do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 134 petycje,
w tym 116 indywidualnych, 17 zbiorowych
i 1 wielokrotną. Komisja kontynuowała ponadto prace nad 30 petycjami z IX kadencji
Senatu i 38 petycjami z 2019 r., które wpłynęły do Izby w X kadencji. Łącznie w 2020 r.
komisja pracowała nad 203 petycjami.
W 2020 r. na podstawie rozpatrzonych
petycji komisja przygotowała 9 projektów
ustaw i zdecydowała o kontynuowaniu prac
nad 23 petycjami; w 2021 r. pozostało do rozpatrzenia 26 petycji, a 2 petycje, na wniosek
ich autorów, pozostawiono bez rozpatrzenia. Decydując o zakończeniu prac nad 24
petycjami, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji skierowała do kilku podmiotów informacje o postulatach zawartych
w tych petycjach w celu rozważenia przez
te organy możliwości ich uwzględnienia
w przyszłych pracach legislacyjnych. Senator Aleksander Pociej poinformował,

Przewodniczący komisji praw człowieka senator Aleksander Pociej.
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że w petycjach rozpatrzonych w 2020 r. ich
autorzy postulowali przede wszystkim zmiany prawa cywilnego, karnego, rodzinnego,
podatkowego, a także dotyczącego finansów
publicznych. Liczne były również petycje dotyczące konstytucji, prawa administracyjnego, procedury administracyjnej, przepisów
o rencie rodzinnej, funkcjonowania samorządu gminnego i wojewódzkiego.
Przewodniczący komisji praw człowieka podkreślił, że w stosunku do lat
ubiegłych w 2020 r. wzrosła liczba petycji
kierowanych do Senatu. Łącznie do Izby
wpłynęły 134 petycje, czyli aż o 43 więcej niż
w 2019 r. Zdaniem senatora na podkreślenie zasługuje fakt, że co roku petycji kierowanych do Senatu jest więcej, rozszerza się
też zakres ujmowanych w nich zagadnień
prawnych. Wśród podmiotów wnoszących
petycje najliczniejszą grupę stanowią osoby
fizyczne składające petycje indywidualne.
To znacząca zmiana w stosunku do początków działalności komisji, kiedy były to
z reguły petycje zbiorowe. Coraz częściej
petycje indywidualne zawierają od kilku
do kilkunastu postulatów, dotyczących różnych aktów prawa.
W ocenie senatora 6 lat funkcjonowania ustawy o petycjach to wystarczający
okres, by stwierdzić potrzebę dokonania
w niej zmian. Chodzi m.in. o wprowadzenie
– w zakresie petycji wpływających do Sejmu,
Senatu i organów administracji rządowej
– jednego rejestru wszystkich składanych
petycji, co ułatwiłoby zarówno obywatelom,
jak i organom państwowym orientację w tematyce składanych wniosków. Innym postulatem jest składanie petycji tylko do jednego
organu, obecnie jedna petycja składana jest
często do kilku instytucji i każda musi ją
rozpatrzyć. Kolejny to umożliwienie ustnego
składania petycji do protokołu i ograniczenie liczby składanych petycji przez tę samą
osobę. Senator Aleksander Pociej poinformował, że w tej ostatniej sprawie w styczniu
2021 r. komisja praw człowieka wniosła projekt ustawy o zmianie ustawy o petycjach,
który modyfikuje też przesłanki pozwalające
na pozostawienie petycji bez rozpatrzenia.
Senator poinformował, że rozważane jest
także powołanie nowej komisji senackiej,
której jedynym zadaniem byłoby rozpatrywanie petycji. Postulat ten został ujęty
w projekcie zmiany Regulaminu Senatu.
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Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji z działalności w 2020 r. wraz
z Informacją o podstawowych problemach
radiofonii i telewizji w 2020 r.; informacja
o działalności Rady Mediów Narodowych
w 2020 r.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Witold Kołodziejski.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) Witold Kołodziejski
poinformował, że sprawozdanie zawiera
informacje o sposobie wykonania ustawowych zadań KRRiT, w tym dotyczących
postępowań koncesyjnych, opłat abonamentowych, ustalenia ich wysokości, podziału
środków zebranych przez Pocztę Polską pomiędzy nadawców publicznych i sprawowania kontroli nad działalnością nadawców.
Do jej podstawowych zadań należało też
konsekwentne budowanie konkurencyjnego, dojrzałego rynku mediów elektronicznych. Temu służyła – jak to określił
– świadoma polityka koncesyjna, wspierająca inicjatywy lokalne i wzbogacanie oferty
programowej. Przewodniczący przypomniał
ponadto, że zasoby częstotliwości zostały już
praktycznie wyczerpane, więc nowych koncesji jest niewiele. Na koniec 2020 r. odnotowano 325 koncesji radiowych i 303 koncesje
telewizyjne; w większości satelitarno-kablowe. Koncesjonowane programy radiowe
były rozpowszechniane przez 163 nadawców, a programy telewizyjne − przez 218.
W ocenie przewodniczącego Witolda Kołodziejskiego mimo „imponującej różnorodności” zarówno na rynku radiowym, jak
i telewizyjnym dominuje kilka dużych grup
mediów.
W informacji o podstawowych problemach radiofonii i telewizji opisano stan
rynku audiowizualnego, zwrócono w niej też
uwagę na rynki otaczające, takie jak prasa,
kinematografia i internet, a także sektor telekomunikacyjny. Więcej miejsca poświęcono
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usługom internetowym, zawierającym treści audiowizualne pochodzące od użytkowników. Stało się tak ze względu na dyrektywę
audiowizualną, wprowadzaną obecnie do
polskiego prawa, zawierającą przepisy regulujące działania platform udostępniających wideo – Video Sharing Platform (VSP),
np. YouTube. Usługi VSP, tak jak audiowizualne usługi na żądanie, czyli VOD, będą
podlegały takim samym uregulowaniom
w zakresie ochrony przed treściami, które
mogą nawoływać do przemocy, nienawiści
lub niezgodnymi z prawem, np. związanymi
z terroryzmem, seksualnym wykorzystywaniem dzieci, rasizmem, ksenofobią.
W informacji omówiono też przygotowania do komercyjnego wdrażania technologii 5G, która ma służyć zarówno usługom
dostarczania internetu, komunikacji, jak
i transferu danych. KRRiT zwróciła też
uwagę na skutki pandemii COVID-19, która spowodowała zmianę dotychczasowych
zwyczajów odbioru treści audiowizualnych.
Przewodniczący Witold Kołodziejski poinformował, że w 2020 r. ich użytkownicy
znacznie więcej czasu spędzali przed ekranem. W ciągu roku z 410 do 427 wzrosła
liczba programów telewizyjnych w języku
polskim. Oprócz tego nastąpił bardzo duży
wzrost konsumpcji usług VOD, a także takich
serwisów jak Netflix. Na rynek zaczęły także
wchodzić polskie platformy. Pandemia nie
zatrzymała jednak odpływu od tradycyjnej
telewizji widzów w wieku 10–29 lat. Widownia w tej kategorii wiekowej zmalała o 9%.
Przewodniczący KRRiT poinformował również, że pandemia w znaczący sposób odbiła
się na wartości rynku reklamowego, która
wyniosła 8 mld 970 mln zł (spadek o prawie
9% w stosunku do 2019 r.). Na koniec 2020 r.
spadek wpływów zanotowały wszystkie media z wyjątkiem internetu, ponieważ wartość
rynku reklamy on-line wzrosła o prawie 5%.
Jak wskazał przewodniczący Witold Kołodziejski, pandemia przyspieszyła natomiast
digitalizację gospodarstw domowych. Konieczność zdalnej nauki i pracy oraz pozostawanie w domach spowodowały wzrost
popularności cyfrowych form spędzania
wolnego czasu.
Przedstawiając informację o działalności Rady Mediów Narodowych (RMN)
w 2020 r., jej przewodniczący Krzysztof
Czabański stwierdził, że dokument dotyczy
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wszystkich obszarów, w których RMN działa zgodnie z upoważnieniami ustawowymi.
Do informacji dołączono wszystkie uchwały
podjęte przez RMN w 2020 r. Przypomniał,
że głównym zadaniem Rady Mediów Narodowych jest kształtowanie składów osobowych zarządów, rad nadzorczych i innych
organów spółek radiofonii i telewizji publicznej oraz Polskiej Agencji Prasowej.

Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof
Czabański.

W 2020 r. RMN wykonywała głównie
te zadania, które polegały na uzupełnianiu
wakatów w poszczególnych organach spółek radiofonii i telewizji publicznej i PAP.
Dotyczyło to zarządów, rad nadzorczych
i programowych. Oprócz tego podejmowano
działania związane z wyrażaniem zgody na
powoływanie dyrektorów oddziałów terenowych TVP SA, określano minimalny udział
audycji tworzonych przez terenowe oddziały
TVP w programach telewizji ogólnokrajowej,
podejmowano działania związane ze zmianami w statutach spółek radiofonii i telewizji
publicznej oraz PAP.

28. posiedzenie Senatu
(4–6 sierpnia 2021 r.)
Informacja Ministra Zdrowia na temat
stanu przygotowań w związku
z zagrożeniem pojawienia się czwartej
fali pandemii COVID-19 w Polsce
Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska
zapewnił, że zarówno minister zdrowia, jak
i cała Rada Ministrów na bieżąco monitorują i analizują sytuację epidemiologiczną
w kraju. Poinformował, że ministerstwo planuje, aby jesienią w każdej gminie i każdej
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Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

placówce podstawowej opieki zdrowotnej
była możliwość wykonania testu antygenowego, którego wynik będzie dostępny w ciągu 24 godzin. W resorcie zdrowia powstał
zespół monitorujący nowe mutacje koronawirusa i interaktywna mapa do śledzenia
nowych ognisk mutacji, w laboratoriach
państwowych stacji sanitarno-epidemiologicznych badane są mutacje wirusa.
Wiceminister zdrowia poinformował,
że poszerzono uprawnienia ratowników
medycznych, umożliwiając im wykonywanie testów antygenowych na obecność
koronawirusa, złagodzono też wymagania
dotyczące ratowników, którzy po przerwie
w wykonywaniu zawodu chcą do niego wrócić. Utrzymano ponadto możliwość kontraktowania przez wojewodów dodatkowych
zespołów ratownictwa medycznego i zintegrowano System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego
z systemem Ewidencji Wjazdów do Polski
(EWP), który obsługuje całość procesu zlecania badań w kierunku COVID-19 i sprawdzania ich wyników, obsługi kwarantanny
i izolacji. Jak ocenił wiceminister Waldemar
Kraska, usprawnione zostało przekazywanie informacji o wolnych łóżkach szpitalnych

i dostępności sprzętu diagnostycznego. Poinformował, że uruchomiono rezerwy i zasoby materiałowe, a poprzez Rządową Agencję
Rezerw Strategicznych do placówek ochrony zdrowia przekazano sprzęt i materiały
medyczne. W dalszym ciągu prowadzone
są szkolenia dla personelu medycznego,
m.in. dotyczące szczepień, którymi objęto
fizjoterapeutów, farmaceutów, diagnostów
laboratoryjnych czy studentów medycyny
i pielęgniarstwa.
Wiceminister Waldemar Kraska podkreślił, że niezaprzeczalnie najważniejszym
elementem walki z 4. falą COVID-19 są szczepienia. „Niestety obserwujemy, że zainteresowanie szczepieniami w ciągu ostatnich
tygodni spadło. Dlatego prowadzimy akcje
promujące i wyjaśniające zalety szczepienia” – mówił wiceminister Waldemar Kraska. Poinformował też, że Główny Inspektor
Sanitarny powołał Wewnętrzny Zespół
ds. Czwartej Fali. Wiceminister zaznaczył,
że bardzo ważną sprawą jest też ochrona
sanitarna granic. Jak dodał, nowe ogniska
koronawirusa są natychmiast izolowane
i opracowywane przez stacje sanitarno-epidemiologiczne, aby rozprzestrzenianie
się nowych wariantów było jak najmniejsze.

Szczegółowe informacje na temat przebiegu posiedzeń Senatu
dostępne są na stronie internetowej Senatu: www.senat.gov.pl.
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Z prac komisji
Komisja Budżetu
i Finansów Publicznych
W omawianym okresie komisja najwięcej
uwagi poświęciła problemom polskiego
sektora bankowego. Tematem posiedzenia 20 lipca 2021 r. były kwestie dotyczące procedury przejęcia banku w trakcie
przymusowej restrukturyzacji. Senatorom
przedstawiono informację na temat jej instrumentów, zasad i celów przejęcia banku
oraz kryteriów, jakie powinien spełniać podmiot przejmujący bank.
21 lipca 2021 r. senatorowie kontynuowali dyskusję na temat odpowiedzi, jakich
udzielił Bankowy Fundusz Gwarancyjny
(BFG) na pytania dotyczące spółki GetBack
SA. Tym razem chodziło o przyczyny przejęcia Idea Banku. Jak podkreślił obecny na
posiedzeniu prezes BFG Piotr Tomaszewski, upadłość 1 czy 2 banków rodzi ogromne
konsekwencje dla całego sektora bankowego. Poinformował, że sytuacja finansowa
Idea Banku była „drastycznie zła”, dlatego
BFG zdecydował się na jego przymusową
restrukturyzację. Podkreślił, że działanie
to miało na celu przede wszystkim ochronę

depozytów klientów Idea Banku, a także zachowanie stabilności sektora bankowego.
Komisja Nadzoru Finansowego stwierdziła,
że Idea Bank jest na „progu upadłości”. BFG
wszczął przymusową restrukturyzację, gdyż
bank był zagrożony upadłością, brakowało
przesłanek wskazujących, że możliwe działania nadzorcze lub działania banku pozwolą we właściwym czasie usunąć zagrożenie
upadłością, przemawiał za tym także interes
publiczny, rozumiany jako stabilność sektora finansowego i ograniczenie zaangażowania funduszy publicznych. Stwierdzono, że
najefektywniejsze będzie przejęcie banku,
dlatego 3 stycznia 2021 r. Idea Bank został
przejęty przez Bank Pekao SA.
Podczas posiedzenia komisji 3 sierpnia 2021 r. postulaty Związku Banków Polskich (ZBP) przedstawił jego prezes Krzysztof
Pietraszkiewicz. Związek proponował zwolnienie z podatku bankowego nowo udzielonych kredytów inwestycyjnych, a także
zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów
rezerw i odpisów utworzonych na kredyty,
które zostały udzielone po 15 marca 2020 r.,
czyli na tzw. projekty covidowe. ZBP postulował również obniżenie wagi ryzyka do 50%
dla ekspozycji zabezpieczonych hipoteką

Posiedzenie komisji budżetu, 3 sierpnia 2021 r.
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na nieruchomościach komercyjnych, w tym
dla kredytów finansujących inwestycje zgodne z programem „Europejski Zielony Ład”.
Proponował też zwolnienie tych kredytów
z podatku bankowego i ulgi w składkach na
BFG. Bankowcy zwracali uwagę na potrzebę
zrekompensowania bankom spółdzielczym
strat, jakie ponoszą z tytułu obsługi kredytów preferencyjnych udzielonych w ostatnich latach; ze względu na powiązanie tych
kredytów ze stopami banku centralnego
przynoszą one straty około 165 instytucjom
spółdzielczym, które zajmują się ich obsługą. ZBP proponował ponadto umożliwienie
zabezpieczania kredytów udzielanych rolnikom na ziemię rolną lub sprzęt rolniczy.
Prezes Krzysztof Pietraszkiewicz podkreślił, że bez zmian w podatku bankowym
sektor bankowy w Polsce nie będzie w stanie brać udziału w finansowaniu gospodarki,
bo zabraknie mu kapitału. W jego ocenie dla
zwiększenia poziomu inwestycji w kraju potrzeba wzrostu akcji kredytowej mniej więcej
o 350 mld zł w ciągu 3 lat, czyli o 115 mld zł
rocznie. Prezes ZBP poinformował, że ze
względu na niski zwrot z kapitału banki nie
mogą liczyć na wsparcie inwestorów. Efektywna stawka opodatkowania dla banków
wynosi 45%, a inne sektory gospodarki mają
znacznie niższe stawki opodatkowania.
Komisja 9 września 2021 r. zapoznała się
z informacją na temat zadań i prac Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO),
a także z 2 raportami dotyczącymi kontroli
celnych w państwach UE i przestrzegania
praw pasażerów lotniczych w czasie kryzysu
związanego z pandemią COVID-19. Przychody z ceł są drugim z najważniejszych źródeł
finansowania wydatków UE, dlatego ETO
badał m.in., czy decyzja Komisji Europejskiej z 2018 r. w sprawie kryteriów i norm
ryzyka finansowego w kontrolach celnych
jest wystarczająca, aby zgłoszenia przywozowe były w taki sam sposób typowane
przez państwa UE do kontroli. W wyniku
przeprowadzonej w latach 2019–21 kontroli stwierdzono, że podejście do kontroli
celnych w państwach UE jest bardzo różne,
w niektórych sprawdzano mniej niż 1% zgłoszeń przywozowych, a w niektórych – ponad
60%. Trybunał stwierdził, że nowe przepisy
dotyczące ryzyka finansowego w kontrolach
celnych wymagają zmiany. ETO analizował
też, czy w czasie pandemii COVID-19 KE
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zapewniła skuteczną ochronę praw pasażerów lotniczych w UE w zakresie dostępu
do informacji i prawa do zwrotu kosztów.
W wyniku kontroli ustalono, że pasażerowie
nie byli w pełni informowani o przysługujących im prawach. Na początku pandemii
wielu z nich nie uzyskało zwrotu kosztów
lub pozostawiono im wyłącznie możliwość
uzyskania bonów podróżnych. Od czerwca
2020 r. linie lotnicze zaczęły zwracać koszty
pasażerom, ale ze znacznym opóźnieniem.
Ponadto kraje członkowskie nie powiązały
pomocy państwa z wymogiem zwrotu kosztów pasażerom, choć KE wskazała na taką
możliwość. Trybunał stwierdził, że obowiązujące przepisy dotyczące praw pasażerów
są niewystarczające. Zwrócił też uwagę na
niską świadomość swoich praw wśród pasażerów; tylko 14% obywateli państw UE wie,
że pasażerom przysługują pewne prawa.

Komisja Gospodarki
Narodowej i Innowacyjności
Komisja wspólnie z komisjami: Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Środowiska 8 września 2021 r. rozpatrzyła dokument
„Ocena funkcjonowania ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu
żywności”. Z informacji przedstawionej
przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wynika, że ustawa osiągnęła swój cel,
jakim było przeciwdziałanie negatywnym
skutkom społecznym, środowiskowym
i gospodarczym wynikającym z marnowania żywności. Jest on realizowany m.in.
poprzez przekazywanie produktów spożywczych na cele charytatywne. Dzięki ustawie
zmniejszyła się skala marnowanej żywności,
a zwiększyła – skala pomocy udzielanej potrzebującym przez organizacje pozarządowe. Mimo to w 2020 r. zmarnowano prawie
50 tys. t żywności, podczas gdy organizacjom pożytku publicznego przekazano około 18,5 tys. t.
W dokumencie znalazły się także propozycje zmiany obowiązujących przepisów.
Postulowano m.in. doprecyzowanie definicji
marnowania żywności i sprzedawcy żywności, wprowadzenie sankcji za brak kampanii
edukacyjno-promocyjnych.
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Posiedzenie wyjazdowe komisji gospodarki, 3 września 2021 r.

2–3 września 2021 r. członkowie komisji przebywali z wizytą studyjną w województwie pomorskim. Odwiedzili Port
Gdańsk i teren budowy przekopu przez Mierzeję Wiślaną.

Komisja Obrony Narodowej
Komisja 20 lipca 2021 r. zapoznała się
z informacją na temat aktualnego stanu
i perspektyw rozwoju polskiego przemysłu obronnego. Nadzór właścicielski nad
spółkami sektora obronnego od grudnia
2019 r. jest sprawowany przez Ministerstwo Aktywów Państwowych za pośrednictwem Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA
(PGZ SA). W skład grupy wchodzi 37 przedsiębiorstw, zatrudniających łącznie około
18 tys. pracowników. Grupa jest głównym
partnerem przemysłowym w programie
modernizacji technicznej Sił Zbrojnych
RP. W swojej ofercie ma różnorodny sprzęt
wojskowy, realizowała też ponad 190 projektów badawczo-rozwojowych o wartości
ok. 3,5 mld zł. Grupa otrzymała zamówienie
na wyprodukowanie i dostawę dla polskich
Sił Zbrojnych 3 okrętów klasy fregata w ramach programu „Miecznik” wraz z uzbrojeniem i środkami bojowymi na łączną kwotę
ok. 10 mld zł.
Na posiedzeniu komisji 8 września
2021 r. senatorowie wysłuchali informacji
o roli i zadaniach Wojsk Obrony Terytorialnej
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(WOT) w systemie obrony państwa. W ocenie wiceministra obrony narodowej Wojciecha Skurkiewicza trudno wyobrazić sobie
ostatnie 2 lata walki z pandemią koronawirusa bez żołnierzy WOT. W skład tej formacji wchodzi obecnie ok. 30 tys. 300 żołnierzy,
w tym prawie 4 tys. to żołnierze zawodowi.
Niecałe 19% żołnierzy stanowią kobiety,
a 8% to pełnoletni uczniowie szkół średnich, co 3 żołnierz WOT ma wyższe wykształcenie. Obecnie żołnierze WOT działają
w ramach 2 operacji: „Trwała odporność”,
związanej z walką z pandemią COVID-19
i systemem szczepień, oraz „Silne wsparcie”, czyli misją wspierającą żołnierzy na
terenie obowiązywania stanu wyjątkowego
przy wschodniej granicy Polski. Podejmowane tam działania polegają m.in. na współpracy z lokalnymi społecznościami w celu
wykształcenia ich odporności na zagrożenia wojny hybrydowej. Dodatkowo żołnierze WOT biorą udział w akcjach zwalczania
klęsk żywiołowych i poszukiwawczych czy
dotyczących obrony osób i mienia.

Dowódca WOT gen. Wiesław Kukuła na posiedzeniu
komisji obrony, 8 września 2021 r.
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Komisja Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji
Komisja przygotowała 2 projekty ustaw,
realizujące postulaty zawarte we wniesionych do Senatu petycjach. Projekt ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi (petycja
P10-88/20) umożliwia doręczanie pism na
adres skrytki pocztowej w postępowaniu
administracyjnym. Strona, która zgłosi taki
wniosek, musiałaby zawiadamiać sąd o każdej zmianie tego adresu. Celem projektu
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy
jest przyznanie osobom częściowo ubezwłasnowolnionym czynnego prawa wyborczego
w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Komisja zebrała się 20 września 2021 r.
w związku z uwagami Biura Rzecznika Praw
Obywatelskich do zakresu stosowania tzw.
czerwonej noty Interpolu, wydawanej w celu
zatrzymania, tymczasowego aresztowania
i ekstradycji osoby poszukiwanej. Zastępczyni RPO Hanna Machińska podkreśliła,
że ten instrument bywa bardzo niebezpieczny, gdyż może umożliwić danemu państwu
skuteczne ściganie opozycjonistów. Zwróciła
uwagę, że sądy nie zawsze są przygotowane
do oceny sytuacji wynikających z takich not.
Jak wyjaśniła, ekstradycja osoby, której dotyczyła „czerwona nota”, do Białorusi czy Rosji,
bez racjonalnych powodów i odpowiednich
przesłanek procesowych, może być podejmowana mechanicznie, a nie temu miała
służyć nota.
Przedstawiciele RPO przytoczyli przykłady zatrzymania w Polsce osób niewygodnych dla państw takich jak Białoruś, Rosja
czy Chiny. Jak wskazywali, często pretekstem do ich zatrzymania bywają niezgodne
z faktami przesłanki, np. słuchanie zbyt

Senator Michał Seweryński na posiedzeniu komisji praw
człowieka, 8 września 2021 r.
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głośno muzyki. Zdaniem przedstawicieli RPO potrzebne są szkolenia policjantów,
aby w takich sprawach działali adekwatnie,
oraz sędziów, aby w szerszym kontekście
rozpatrywali sprawy osób zatrzymanych na
podstawie „czerwonych not”, szczególnie
z krajów spoza Unii Europejskiej, gdy istnieje
podejrzenie, że ich bezpieczeństwo może być
zagrożone.
Informację na temat stosowania „czerwonej noty” przez polską Policję przedstawiła dyrektor Biura Międzynarodowej
Współpracy Policji Komendy Głównej Policji
insp. Paulina Filipowiak. Zapewniła, że Policja dostrzega wagę problemu dotyczącego
właściwej weryfikacji takich not, a polskie
władze zwracały się już do szefostwa Interpolu, wskazując na potrzebę zmian w tym
zakresie. Poinformowała, że ogółem w ramach Interpolu aktywnych jest obecnie blisko 115 tys. „czerwonych not”, Polska ma ich
7588. W wypadku not z Rosji w 2020 r. nastąpił wzrost w stosunku do ich liczby w 2019 r.,
Ukrainy było ich 2-krotnie więcej, a w wypadku Białorusi liczba ta zmalała.
W trakcie dyskusji senatorowie wskazywali na nadużywanie przez niektóre państwa
spoza Unii Europejskiej tzw. czerwonych
not Interpolu jako narzędzia przeciwko dysydentom czy przeciwnikom politycznym.
Zastanawiali się nad rozwiązaniami, które
pomogłyby w ograniczeniu tego zjawiska.

Komisja Regulaminowa,
Etyki i Spraw Senatorskich
Komisja na posiedzeniu 21 lipca 2021 r.
przeanalizowała oświadczenia majątkowe senatorów X kadencji według stanu na
31 grudnia 2019 r. i przedstawiła Prezydium
Senatu opinię w tej sprawie. Dyrektor Biura Spraw Senatorskich w Kancelarii Senatu
Anna Białkowska poinformowała, że wszystkie oświadczenia majątkowe senatorów zostały złożone w terminie, urzędy skarbowe
zgłosiły uwagi do oświadczeń 41 senatorów. Podkreśliła, że wskazane przez urzędy uchybienia mają charakter marginalny
i nie świadczą o złej woli lub chęci zatajenia
majątku przed opinią publiczną. Najczęstsze błędy to brak określenia przynależności
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Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski, 6 sierpnia
2021 r.

środków finansowych, składników mienia
ruchomego lub zaciągniętego kredytu do
majątku odrębnego lub majątku objętego
małżeńską wspólnością majątkową.
6 sierpnia 2021 r. komisja rozpatrzyła
i pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Kancelarii Senatu na 2022 r. W projekcie zaplanowano wydatki w wysokości
138,2 mln zł, w tym 97,4 mln zł to wydatki jednostek budżetowych. Szef Kancelarii
Senatu Adam Niemczewski poinformował,
że w 2022 r. wzrosną one o 16,9% w stosunku do 2021 r. w związku ze zwiększeniem
środków na wynagrodzenia, wzrostem cen
towarów i usług, w tym energii elektrycznej,
oraz wzrostem wydatków na obsługę informatyczną senatorów. Na wydatki majątkowe
zaplanowano 3,2 mln zł. Szef Kancelarii Senatu poinformował, że w budżecie zaplanowano także 10 mln zł na zadania w zakresie
opieki nad Polonią i Polakami za granicą,
ponieważ taki obowiązek nakłada na Kancelarię Senatu ustawa o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie.

Komisja Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Podczas posiedzenia 4 sierpnia 2021 r. senatorowie dyskutowali na temat skierowanego
do marszałka Senatu wniosku producentów
rolnych o podjęcie inicjatywy legislacyjnej
w sprawie zmiany przepisów dotyczących
dzierżawy użytków rolnych, zawartych
w ustawie z 16 września 2011 r. o zmianie
ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Chodzi
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o rolników, którzy nie wyrazili zgody na
wyłączenie z umowy dzierżawy 30% gruntów, jak nakazywała ustawa. W konsekwencji stracili prawo do pierwszeństwa kupna
dzierżawionej ziemi i bezprzetargowego
przedłużenia umowy.
Odnosząc się do tego wniosku, wiceminister rolnictwa Szymon Giżyński podkreślił,
że sytuacja prawna dzierżawców gruntów
rolnych Skarbu Państwa, którzy zostali objęci regulacjami ustawy z 16 września 2011 r.,
została ukształtowana w 2012 r. i obecnie jakakolwiek ewentualna ingerencja prawodawcy w obowiązujące przepisy nie mogłaby jej
wstecznie zmienić. Jego zdaniem wprowadzenie proponowanych przez wnioskodawców
zmian i przywrócenie prawa do przedłużenia
umowy dzierżawy byłoby niesprawiedliwe
i niezgodne z konstytucją, gdyż nie uwzględnia sytuacji tych dzierżawców, którzy 30%
dzierżawionych gruntów oddali Krajowemu
Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa, a także tych,
których umowy dzierżawy wygasły.

Posiedzenie komisji rolnictwa, 4 sierpnia 2021 r.

27–28 września 2021 r. senatorowie złożyli wizytę studyjną w Pawłowicach koło Gorzowa Śląskiego.

Komisja Samorządu
Terytorialnego i Administracji
Państwowej
Komisja samorządu wspólnie z Komisją
Budżetu i Finansów Publicznych 3 sierpnia
2021 r. kontynuowała dyskusję na temat podziału europejskich funduszy na Regionalne
Programy Operacyjne. Nowy sposób podziału unijnych środków negatywnie ocenili
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przedstawiciele samorządów województw.
Marszałek województwa lubuskiego Elżbieta
Polak poinformowała, że w wyniku podziału rezerwy celowej w drugiej transzy środków europejskich na Regionalne Programy
Operacyjne województwo lubuskie otrzymało o 0,5 mld euro mniej niż oczekiwało. Jej
zdaniem wynika to z kolejnej zmiany algorytmu rozdzielania środków. „Regiony słabsze straciły na rzecz regionów silniejszych”
– oceniła. Jak dodała, w podobnej sytuacji do
lubuskiego są także województwa zachodniopomorskie i kujawsko-pomorskie. „Nie możemy sobie na to pozwolić, byśmy tracili taką
wysoką kwotę w wyniku niesprawiedliwego, nieuczciwego podziału między regionami” – podkreśliła Elżbieta Polak. Z opinią tą
zgodził się marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. „To, co
mamy do zarzucenia rządowi, to jest przede
wszystkim brak transparentności. Nie pokazano jasnego, czytelnego algorytmu, z którego dokonywany jest rozdział” – oświadczył.
Dodał, że przygotowywana jest skarga do
Komisji Europejskiej na rozdział funduszy.
Dyrektor Departamentu Regionalnych
Programów Operacyjnych w Ministerstwie
Funduszy i Polityki Regionalnej Piotr Zygadło wyjaśnił, że koncepcja zmiany podziału
środków była sygnalizowana samorządom
wojewódzkim i wynika ona z doświadczeń
z poprzedniej perspektywy finansowej. Zwrócił też uwagę, że wątpliwości mają jedynie
3 z 16 województw, uwag nie zgłosiła także
Komisja Europejska.
W ocenie przewodniczącego komisji samorządu senatora Zygmunta Frankiewicza
resort funduszy i polityki regionalnej przyjął
„konfliktogenny” tryb postępowania w sprawie podziału funduszy. Przekonywał, że ministerstwo najpierw powinno zaproponować
algorytm, skonsultować go z zainteresowanymi, a następnie wyliczyć środki. Jego zdaniem system podziału pieniędzy powinien
być przejrzysty, sprawiedliwy i zrozumiały
dla wszystkich. Senator Wadim Tyszkiewicz
uznał, że z powodu braku jasnego algorytmu
dochodzi do „szczucia jednych samorządowców na drugich”.
W wyniku dyskusji komisje postanowiły
zwrócić się do uczestniczących w posiedzeniu
ekspertów o wykonanie obliczenia podziału
środków na Regionalne Programy Operacyjne na podstawie tzw. metody berlińskiej,
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opartej na wielkości PKB na mieszkańca
i uwzględniającej liczbę mieszkańców danego
regionu. Wniosły też do rządu o weryfikację
zarówno procedury przyznawania środków,
jak i samego wyniku tego podziału.
Posiedzenie komisji 3 sierpnia 2021 r.
poświęcono kwestii rozliczeń zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Podczas dyskusji prezydent
Kołobrzegu Anna Mieczkowska poinformowała, że jej miasto stara się od kilku lat
bezskutecznie o urealnienie stawek za wodę
i ścieki. Jak oceniła, to problem na styku miasta i przedsiębiorstwa państwowego „Wody
Polskie”. Podkreśliła, że władze miasta i jego
mieszkańcy nie zgadzają się także na projekt uśredniania cen dla gmin za dostarczanie wody i odbiór ścieków, nad którymi
pracować ma resort infrastruktury. Andrzej
Porawski ze Związku Miast Polskich poinformował, że rentowność przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych w części wodociągowej
nie przekracza 4%, a w części kanalizacyjnej – 6%. Jego zdaniem postępowanie „Wód
Polskich” wobec taryf wodno-ściekowych jest
niezrozumiałe, oczekiwanie dalszej obniżki
amortyzacji od zarządców sieci jest bowiem
niezgodne z ustawą i rozporządzeniem.
Zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Infrastruktury Paweł Jabłoński
poinformował, że w resorcie rozpoczęte zostały prace nad zmianą przepisów ustawy
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków. Jak wyjaśnił, potrzeba ujednolicenia stawek wynikła
ze zróżnicowania taryf między poszczególnymi gminami obsługiwanymi przez to samo
przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne,
a także z raportu Najwyższej Izby Kontroli
z 2017 r. Zwrócił także uwagę, że wobec monopolistycznego charakteru przedsiębiorstwa
wodno-kanalizacyjnego, które nie ma na swoim terenie konkurencji, potrzebny jest taki
regulator jak „Wody Polskie”, który będzie
czuwał nad wysokością stawek.
Wiceprezes „Wód Polskich” Paweł
Rusiecki podkreślił, że przedsiębiorstwa
wodno-kanalizacyjne powinny przedstawić
wnioski taryfowe w najniższych możliwych
kosztach. Według przewodniczącego komisji senatora Zygmunta Frankiewicza „Wody
Polskie” swoją polityką taryfową cofają sektor wodno-kanalizacyjny do czasów PRL.
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Posiedzenie wyjazdowe komisji samorządu, 6 września 2021 r.

Podczas wyjazdowego posiedzenia komisji, 6 września 2021 r., w Gdańsku senatorowie i samorządowcy ocenili prawodawstwo
dotyczące współpracy metropolitalnej w Polsce na podstawie doświadczeń 4 lat istnienia
Górnośląsko-Zagłębiowskiego Związku Metropolitalnego i 10 lat funkcjonowania Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia
– Sopot. Senatorowie jednomyślnie uznali, że współpraca samorządów, które mają
do osiągnięcia te same cele, jest korzystna
i wymaga jak najszybszego uregulowania.
Według samorządowców utworzenie metropolii na Pomorzu to przede wszystkim szansa rozwoju mniejszych miejscowości i gmin.
Komisja postanowiła zwrócić się do marszałek Sejmu Elżbiety Witek z wnioskiem o jak
najszybsze procedowanie projektu ustawy
o związku metropolitarnym w województwie pomorskim, przyjętego przez Senat
10 września 2020 r.

Komisja Spraw Emigracji
i Łączności z Polakami
za Granicą
Na posiedzeniu 20 lipca 2021 r. komisja
rozpoczęła cykl spotkań poświęconych dorobkowi badawczemu polskich ośrodków
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naukowych zajmujących się problematyką
polonijną. Senatorowie zapoznali się z badaniami prowadzonymi przez Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych oraz Instytut
Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
i Polską Akademię Umiejętności, dotyczącymi mechanizmów migracji, funkcjonowania
polskich skupisk za granicą, reorganizacji
struktur społecznych w warunkach migracji oraz form organizacji życia społecznego
Polonii. W Instytucie Socjologii UJ w ramach
badania przemian obyczajowych prowadzony jest międzynarodowy projekt „Doing
Family”, poświęcony nowym formom partnerstwa i związków rodzinnych na emigracji
i przenoszeniu nowych wzorców do Polski.
Prof. Dorota Praszałowicz z Instytutu
Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ
przedstawiła rekomendacje dotyczące zmian
w obecnej polityce polonijnej. Jej zdaniem
należałoby w sposób bardziej nowoczesny
i lepiej przemyślany wspierać polskie nauczanie na świecie. Niezwykle istotne jest
również docenienie pracy nauczycieli polonijnych, którzy pracują społecznie. Wparciem powinny zostać objęte również katedry
polskie. Ważne jest też utrzymywanie przez
stronę polską stałych kontaktów ze strukturami emigracyjnymi, np. z klubami polskich studentów. W ocenie prof. Doroty
Praszałowicz sprawą ogromnej wagi jest
przygotowanie szkół w kraju do wyzwań
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wielokulturowości, ponieważ jest coraz więcej migrantów powracających do Polski, a ich
dzieci mają bardzo duże problemy w polskiej
szkole. Trzeba zatem przygotować nauczycieli do pracy z takimi uczniami.
Centrum Zaawansowanych Badań Ludnościowych i Religijnych oraz Uniwersytet
Pedagogiczny w Krakowie zajmują się gospodarczym aspektem działalności Polaków za
granicą, badają przedsiębiorczość migrantów, jej wpływ na perspektywy awansu
w kraju migracji. Z badań porównawczych
wynika, że Polacy na tle innych grup migrantów w krajach Europy Zachodniej wykazują stosunkowo niewielką skłonność do
przedsiębiorczości. Badana jest też transnarodowa działalność gospodarcza migrantów,
współpraca gospodarcza z krajem i wpływ
na nią pandemii. Prowadzone są też badania w kontekście przekazów migracyjnych
wzorców zachowań społeczno-kulturowych,
deficytu demograficznego, a także potencjału
imigracyjnego potomków polskich emigrantów do Ameryki Południowej, w tym głównie
Brazylii, Argentyny czy Urugwaju. Ostatnio
analizie poddawane są procesy reintegracji migrantów powracających do Polski, ich
funkcjonowanie na polskim rynku pracy
i w życiu gospodarczym.
Badania Ośrodka Badań nad Migracjami
na Uniwersytecie Warszawskim koncentrują
się m.in. na kwestiach partycypacji społecznej, gospodarczej, politycznej i kulturalnej.
W ramach projektów obejmujących 9 krajów europejskich badacze sprawdzali, w jaki
sposób Polacy uczestniczą w tym, co dzieje
się w Polsce i w krajach ich zamieszkania.
Badany jest też wpływ brexitu na procesy
migracyjne. Obecnie w ośrodku prowadzone
są analizy porównawcze polskiej, litewskiej
i węgierskiej polityki wobec diaspory.
8 września 2021 r. swoje badania prezentowały Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego i Muzeum Emigracji
w Gdyni. Pierwsza z placówek prowadzi badania dotyczące przede wszystkim dziejów
polskiej emigracji do Stanów Zjednoczonych,
Ameryki Łacińskiej i krajów skandynawskich. Wydział Historyczny od 2008 r. ściśle
współpracuje z wydziałami amerykanistyki i socjologii oraz z Polsko-Amerykańskim
Towarzystwem Historycznym (PAHA),
a od 2012 r. – z Muzeum Emigracji w Gdyni. Współpraca z tą placówką zaowocowała
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Posiedzenie komisji emigracji, od lewej senatorowie:
Jerzy Fedorowicz i Paweł Arndt, 8 września 2021 r.

m.in. opracowaniem wystawy stałej muzeum, przygotowaniem 2-tomowej publikacji
zbiorowej podsumowującej badania nad polskim doświadczeniem emigracyjnym, w tym
emigracji wojennej, a także organizacją konferencji, wystaw czasowych i wspólnych projektów badawczych. We współpracy z PAHA
prowadzone są projekty badawcze z udziałem młodych naukowców, zaangażowanych
w ratowanie, edycję i publikowanie źródeł do
studiów nad dziejami Polonii amerykańskiej,
zbieranie archiwów rodzinnych emigrantów
wojennych i powojennych. W maju 2021 r.
na Uniwersytecie Gdańskim zainaugurowano działalność International Border Studies Center – Międzynarodowego Centrum
Badań nad Granicami, w ramach którego
współpracę nawiązali badacze z różnych dyscyplin naukowych z 25 wiodących ośrodków
z całego świata.
Muzeum Emigracji w Gdyni oprócz wystawy stałej i wystaw czasowych organizuje
wydarzenia kulturalne, konferencje naukowe poświęcone zagadnieniom polskiej diaspory w Ameryce Północnej i Południowej
czy Europie Zachodniej, prowadzi szeroko
zakrojoną działalność edukacyjną oraz realizuje projekty badawcze. Wydaje także publikacje naukowe i popularnonaukowe, m.in.
polsko-angielski rocznik „The Polish Migration Review”, materiały pokonferencyjne
i raporty podsumowujące projekty badawcze. Praca naukowo-badawcza i edukacyjna muzeum to badania dotyczące polskiej
diaspory technologicznej, obejmujące wysoko wykwalifikowanych młodych Polaków,
pracujących za granicą w innowacyjnych
sektorach gospodarki; projekty: „Gdyńska
Trójka – i co dalej? Emigracyjne plany edukacyjne maturzystów i maturzystek”, „Praca
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z uczniem z doświadczeniem emigracyjnym
w polskiej szkole” i „Archiwum emigranta”.
Komisja 6 sierpnia 2021 r. pozytywnie
zaopiniowała projekt budżetu Kancelarii Senatu na 2022 r. w części dotyczącej opieki
nad Polonią i Polakami za granicą, w której
zaplanowano wydatki w kwocie 10 mln zł.
Przedstawiając projekt budżetu, szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski podkreślił, że mimo iż wszystkie zadania dotyczące
opieki nad Polonią i Polakami w wymiarze finansowym są realizowane przez Kancelarię
Prezesa Rady Ministrów i resorty, to zgodnie
z ustawą o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie Senat nadal ma obowiązek
sprawowania opieki nad Polonią i Polakami
za granicą.

Komisja Spraw Zagranicznych
i Unii Europejskiej
Komisja na posiedzeniu 21 lipca 2021 r. zajęła się kwestią stanu stosunków polsko-amerykańskich. W obradach uczestniczyli
m.in. członkowie Zespołu Doradców Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, którzy ocenili, że za sprawą działań
podejmowanych przez rząd relacje między
obu krajami są w fazie krytycznej. Wskazywali również na konieczność utrzymywania
i intensyfikacji kontaktów polskiego Senatu
z amerykańskim i docierania do członków
administracji amerykańskiej z informacją,
że w Polsce jest nie tylko strona rządowa,
a znaczna część społeczeństwa podziela wartości Zachodu.
Zdaniem przewodniczącego komisji senatora Bogdana Klicha kryzys w relacjach

Posiedzenie komisji spraw zagranicznych, od lewej:
ekspert komisji Jerzy M. Nowakowski i senator Bogdan
Klich, 21 lipca 2021 r.
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polsko-amerykańskich został wywołany
świadomie przez rządzących i dotyczy wielu aspektów, m.in. projektu ustawy tzw. lex
TVN, zmierzającego do wyeliminowania
z polskiego rynku kapitału amerykańskiego
i ograniczenia dostępu do informacji. Rząd
wstrzymuje także zgodę na przyjazd nowego
ambasadora Stanów Zjednoczonych, co jest
afrontem wobec strony amerykańskiej.
Podczas posiedzenia komisji 2 września
2021 r. dyskutowano na temat konsekwencji
dla Polski wycofania się 30 sierpnia 2021 r.
Stanów Zjednoczonych z Afganistanu. Parlamentarzyści i eksperci wskazywali m.in.
na konieczność znaczącego wzmocnienia
przez rząd polski naszej wschodniej granicy
przy jednoczesnym przestrzeganiu międzynarodowego i krajowego prawa azylowego,
a także na potrzebę udzielenia systemowej
pomocy ewakuowanym do Polski Afgańczykom, którzy wspierali kontyngenty NATO.
Przewodniczący komisji senator Bogdan
Klich podkreślił, że przejęcie kontroli nad Afganistanem przez talibów zmieniło sytuację
geopolityczną i układ sił w Azji Środkowej,
a to rodzi pytania o bezpieczeństwo Polski,
ochronę naszej wschodniej granicy czy niekontrolowaną falę migrantów. Podziękował
też polskim żołnierzom i cywilnym pracownikom, którzy uczestniczyli w misjach
w Afganistanie, pomagali w unowocześnianiu tego kraju. „Ich obecność w Afganistanie
to była taka nasza promesa bezpieczeństwa,
którą wykupiliśmy na rzecz pokoju tu,
w Polsce, prowadząc tam wspólne działania
z Amerykanami” – podkreślił.
8 września 2021 r. senatorowie omawiali przyczyny i skutki wstrzymania przez Komisję Europejską zatwierdzenia Krajowego
Planu Odbudowy (KPO). Ustalono, że komisja będzie obserwować postęp prac w negocjacjach Polski z KE w tej kwestii. Jeśli KPO
uzyska akceptację KE, senatorowie będą monitorować proces oceniania go przez Parlament Europejski i Radę Europejską.
W trakcie dyskusji senatorowie podkreślali, że sytuacja wokół polskiego KPO jest
w najwyższym stopniu niepokojąca, tym
bardziej że 18 planów krajowych zostało
już przez KE zaakceptowanych, a pierwsze
państwa UE otrzymały już zaliczki. Przypominali też, że komisja spraw zagranicznych
wypowiadała się kilkakrotnie na temat wad
i braków w polskim KPO.
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Komisja Ustawodawcza

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej, od lewej senatorowie: Jerzy Czerwiński, Krzysztof Słoń i Wojciech Piecha,
7 lipca 2021 r.

Komisja w omawianym okresie wniosła do
marszałka Senatu 3 projekty ustaw. Projekt
ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw zakłada
zniesienie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Zgodnie z proponowanymi przepisami sprawami dyscyplinarnymi sędziów
zajmowałaby się Izba Karna Sądu Najwyższego. Projekt wiąże się z wyrokiem Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 lipca 2021 r. w sprawie C-791/19 i orzeczeniem
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
z 22 lipca 2021 r. (Reczkowicz przeciwko Polsce – skarga nr 43447/19). Projekt ustawy
o zmianie ustawy o działalności leczniczej
dostosowuje przepisy do wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z 20 listopada 2019 r. (sygn.
akt K 4/17). Przewiduje, że strata w wysokości
nie wyższej niż różnica między rzeczywistymi
kosztami udzielania świadczeń gwarantowanych a przychodami z tych świadczeń będzie
pokrywana z budżetu państwa. Rozwiązanie
takie ma przyczynić się do zmniejszenia ryzyka likwidacji zakładów opieki zdrowotnej
(ZOZ), w wypadku których samorząd nie ma
środków wystarczających na pokrycie ich
strat. Projekt ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim ma na celu obniżenie
maksymalnej wysokości pozaodsetkowych
kosztów kredytu konsumenckiego.

nowelizacji ustawy refundacyjnej. Omówiono też możliwości wdrożenia opieki farmaceutycznej w aptekach. Wiceminister
zdrowia Maciej Miłkowski poinformował,
że nowelizacja ustawy refundacyjnej trafi
do parlamentu na początku 2022 r. Projekt
zakłada m.in. podniesienie opłaty zryczałtowanej za leki z 3,20 do 5,60 zł, a także powiązanie jej z wysokością płacy minimalnej.
Jak powiedział wiceminister Maciej Miłkowski, pacjenci sygnalizują, że to bardzo istotny wzrost, ale takie są oczekiwania branży
lekowej.
W trakcie dyskusji senatorowie podkreślali, że zmiany w ustawie refundacyjnej
nie mogą uderzyć w pacjentów. Wiceprzewodnicząca komisji senator Alicja Chybicka
zaznaczyła, że od 40 lat jako onkolog walczy
o wpisanie na listę leków dla dzieci chorych
na raka. Niestety, nigdy przepisy nie były
sformułowane tak, by najważniejszy był pacjent. Senator Agnieszka Gorgoń-Komor zauważyła, że jako lekarz na co dzień pracujący
z pacjentami widzi, jak w praktyce wygląda
refundacja: na listę trafiają leki najtańsze,
a nie te droższe dla np. pacjentów kardioczy onkologicznych.
Obecni na posiedzeniu przedstawiciele organizacji skupiających farmaceutów
i firmy farmaceutyczne zwracali uwagę na
zagrożenia, jakie nowe rozwiązania mogą
przynieść dla rynku farmaceutycznego
w Polsce. Jak podkreślał wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Michał Byliniak,
kolejny sukces Ministerstwa Zdrowia w negocjacjach cenowych z koncernem farmaceutycznym oznacza dla aptek obniżenie
ich zysków. Polityka refundacyjna powinna
być prowadzona w taki sposób, by aptekom
opłacało się sprzedawać leki refundowane.
Bogna Cichowska ze Związku Producentów

Komisja Zdrowia
Senatorowie 3 sierpnia 2021 r. debatowali na
temat bezpieczeństwa lekowego w świetle
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Senator Beata Małecka-Libera na posiedzeniu Komisji
Zdrowia, 3 sierpnia 2021 r.
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Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych Infarma oceniła, że rozwiązania proponowane
przez resort zdrowia mają na celu tworzenie
barier utrudniających refundację i wprowadzanie nowych leków na rynek. Prezes Polskiego Związku Pracowników Przemysłu
Farmaceutycznego Krzysztof Kopeć zauważył, że bezpieczeństwo lekowe państwa
stanowi integralną część całego systemu
bezpieczeństwa, zwłaszcza w obliczu 4. fali
pandemii koronawirusa.
Zarówno senatorowie, jak i zaproszeni goście – przedstawiciele resortu zdrowia
i środowisk farmaceutycznych – pozytywnie
ocenili możliwość wdrożenia opieki farmaceutycznej w aptekach. Zgodzono się, że jak
najszybciej należy wprowadzić rozwiązania,
które spowodują, iż pacjent w drobnych sprawach zamiast iść do lekarza będzie mógł zgłosić się do farmaceuty. Jak podkreślano, dzięki
zmianom w prawie farmaceuci prowadzą już
w aptekach szczepienia przeciwko COVID-19.
Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski zapowiedział, że resort planuje wdrożyć roczny
program pilotażowy, dotyczący opieki farmaceutów nad pacjentami, którzy zażywają zbyt
wiele leków przepisywanych przez różnych
lekarzy. Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Michał Byliniak zauważył, że farmaceuci mogliby także szczepić przeciwko grypie
czy diagnozować proste dolegliwości, by odciążyć lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. W aptekach można by także prowadzić
szeroką profilaktykę walki z otyłością, paleniem papierosów czy wykrywaniem ryzyka
nowotworów. Farmaceuci mogliby przeprowadzać badania kontrolne czy przesiewowe,
prowadzić naukę obsługi sprzętu medycznego, jego wynajem, a także dowozić pacjentom
leki do domu.

Komisja Nadzwyczajna
do spraw Klimatu
Komisja w omawianym okresie zajęła 2 stanowiska. W stanowisku wzywającym do
poprawy zarządzania lasami publicznymi
w Polsce z 20 lipca 2021 r. komisja opowiedziała się za wprowadzeniem przepisów
zapewniających społeczeństwu prawo do
zaskarżenia decyzji ministra środowiska
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zatwierdzających plany urządzenia lasu.
Poparła też skreślenie przepisów zwalniających gospodarkę leśną ze ścisłej ochrony
gatunkowej roślin i zwierząt; wprowadzenie
przepisów uniemożliwiających prowadzenie
gospodarki leśnej bez zatwierdzonego planu
urządzenia lasu lub jego negatywnego zaopiniowania przez organy ochrony środowiska;
ustanowienie faktycznego nadzoru ministra
ds. środowiska nad działalnością Lasów Państwowych; wprowadzenie zakazu przewozu na duże odległości nieprzetworzonego
drewna. W uzasadnieniu stanowiska senatorowie zwrócili uwagę, że stan większości
(54%) siedlisk leśnych Natura 2000 jest niewłaściwy, a prawie 30% pogarsza się, za co
w dużym stopniu odpowiada gospodarka leśna. Do pogorszenia stanu lasów przyczynia
się szczególnie postępująca intensyfikacja
wycinek. W ostatnich 30 latach pozyskanie drewna w Polsce w lasach zarządzanych
przez Lasy Państwowe wzrosło ponaddwukrotnie. Narastają także konflikty społeczne z uwagi na niezadowolenie z wycinania
ostatnich niechronionych fragmentów lasów naturalnych i starodrzewów oraz lasów
podmiejskich.
W stanowisku na temat stanu oraz perspektyw rozwoju sektora gospodarki wodno-ściekowej z 3 sierpnia 2021 r. komisja
poparła zmiany, które przyczyniają się do
spełnienia standardów określonych w polskich przepisach i unijnej dyrektywie tzw.
ściekowej. W ocenie komisji dotychczasowe
działania w celu wdrożenia dyrektywy były
niewystarczające, skoro Komisja Europejska
stwierdziła znaczącą skalę naruszeń. Senatorowie wskazali też na zagrożenia wynikające z wprowadzania ścieków przemysłowych
do ścieków komunalnych. Postulowali rozszerzenie obowiązków dostawców ścieków
przemysłowych. Komisja wyraziła też zaniepokojenie przedłużającym się procesem
zatwierdzania taryf za wodę i ścieki przez
Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody
Polskie”.
O wyzwaniach związanych z przeprowadzeniem sprawiedliwej transformacji
i wykorzystaniu potencjału regionów pogórniczych w kontekście europejskiego Zielonego Ładu rozmawiano podczas wyjazdowego
posiedzenia komisji w Bytomiu 2 lipca 2021 r.
W ocenie przedstawicieli samorządu związana z odchodzeniem od węgla skuteczna
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Posiedzenie wyjazdowe Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu, 2 lipca 2021 r.

transformacja Śląska wymaga specjalnych
rozwiązań i zmian w przepisach. Postulowali
m.in. uproszczenie procedur przekazywania
gminom pogórniczych terenów, pomoc w ich
rekultywacji oraz rekompensatę utraconych
dochodów. Przewodniczący komisji senator
Stanisław Gawłowski zadeklarował, że senackie komisje będą pracowały nad opracowaniem rozwiązań prawnych, które wyjdą
naprzeciw tym postulatom.
Komisja na wspólnym posiedzeniu
z Komisją Zdrowia 14 lipca 2021 r. zapoznała się z informacją Ministerstwa Klimatu i Środowiska na temat gospodarowania
odpadami medycznymi w kontekście ich
oddziaływania na klimat, środowisko i zdrowie. Ministerstwo Klimatu i Środowiska
poinformowało, że ilość odpadów medycznych i weterynaryjnych o właściwościach
zakaźnych utrzymuje się na podobnym poziomie i wynosi 63 tys. t rocznie. W Polsce
istnieją 23 instalacje do unieszkodliwiania
odpadów medycznych i weterynaryjnych
w 13 województwach o łącznej mocy przerobowej około 148 tys. t rocznie. Wojewódzcy
inspektorzy ochrony środowiska corocznie
kontrolują placówki ochrony zdrowia w zakresie gospodarki odpadami medycznymi
i zakaźnymi materiałami medycznymi. Jak
wynika z informacji Głównego Inspektoratu
Środowiska, w tym zakresie nie stwierdzono
znaczących uchybień w przestrzeganiu przepisów. W ocenie wiceminister zdrowia Anny
Goławskiej problem odpadów medycznych
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jest newralgiczny i wymaga szczególnej uwagi, ponieważ są to odpady niebezpieczne dla
środowiska i zdrowia ludzi. Nadzór nad warunkami higieniczno-sanitarnymi sprawuje Państwowa Inspekcja Sanitarna, która
oprócz weryfikacji sposobu przechowywania
odpadów medycznych w podmiotach udzielających świadczeń zdrowotnych prowadzi szkolenia dla pracowników podmiotów
leczniczych z zakresu jak najbezpieczniejszego postępowania z tego typu odpadami.
W okresie luty–kwiecień 2021 r. zgłoszono
11 wypadków nieprawidłowości przechowywania odpadów medycznych, wszczęto jedną
interwencję, co świadczy o tym, że podmioty
lecznicze postępują prawidłowo z odpadami
medycznymi. W 2020 r. znacząco zwiększyła
się ilość odpadów zakaźnych, co było skutkiem epidemii i zaostrzenia procedur przyjmowania pacjentów.
Podczas posiedzenia senatorowie i eksperci wskazywali, że w innych krajach europejskich stosuje się alternatywne sposoby
neutralizacji odpadów medycznych, także
tych zakaźnych. Jednym z nich jest np. autoklaw do sterylizacji odpadów, który można stosować na terenie szpitali. Zdaniem
senatorów dopuszczenie alternatywnych
metod jest niezbędne, ponieważ spalanie
tak dużych ilości odpadów medycznych jest
znacznym obciążeniem dla środowiska,
a w konsekwencji – dla zdrowia obywateli.
Komisje postanowiły skierować wniosek
do Najwyższej Izby Kontroli o skontrolowanie
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ilości odpadów medycznych, w tym zakaźnych, cen ich utylizacji oraz zbadanie alternatywnych dla spalania metod ich neutralizacji
i porównanie ich stosowania w innych krajach Unii Europejskiej. Komisje zwróciły się

także o opinie w sprawie użycia alternatywnych środków unieszkodliwiania odpadów
do głównego inspektora sanitarnego i – za
pośrednictwem Ministerstwa Zdrowia – do
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.

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

Aktywność międzynarodowa
Wizyty delegacji Senatu
Wizyta delegacji Senatu w Niemczech
Marszałek Tomasz Grodzki wraz z delegacją, w skład której wchodzili: wicemarszałek
Michał Kamiński, przewodniczący Senackiej
Grupy Polsko-Niemieckiej senator Beniamin
Godyla i senator Mariusz Gromko, 16–17
września 2021 r. złożył oficjalną wizytę w Republice Federalnej Niemiec.
Pierwszego dnia w Poczdamie marszałek spotkał się z premierem Brandenburgii,
byłym przewodniczącym Bundesratu Dietmarem Woidke. Politycy zgodzili się, że silny głos Bundesratu i Senatu RP w budowie
atmosfery przyjaźni, dialogu i współpracy

Premier Brandenburgii Dietmar Woidke i marszałek
Senatu Tomasz Grodzki.
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może się przyczynić do tego, że oba nasze
narody zyskają na tym gospodarczo, społecznie i w kwestii zjednoczonej Europy.
Jak stwierdził marszałek Tomasz Grodzki,
rozmowa była nacechowana duchem dialogu, podzielania wspólnych wartości, a także
zrozumienia, że tylko wspólna, zjednoczona Europa może stawić czoło wyzwaniom
współczesnego świata.
W Poczdamie marszałek Senatu odwiedził także siedzibę Polsko-Niemieckiej
Współpracy Młodzieży, organizacji, która
od 30 lat umożliwia spotkania i współpracę
młodych Polaków i Niemców. Wysoko ocenił działania tej organizacji, interesował się
także szczegółami nawiązywania kontaktów
przez młodzież z obu krajów
Drugiego dnia wizyty marszałek Senatu wraz z delegacją rozmawiał z przewodniczącym Bundesratu i premierem
Saksonii-Anhalt Reinerem Haseloffem,
premierem Saksonii Michaelem Kretschmerem, pierwszym burmistrzem Wolnego
i Hanzeatyckiego Miasta Hamburg Peterem
Tschentscherem i wiceprzewodniczącą Bundestagu Petrą Pau. Głównymi tematami
rozmów były współpraca międzyparlamentarna i regionalna, współdziałanie na arenie europejskiej oraz kwestie ekonomiczne
i społeczne.
Witając polską delegację na posiedzeniu Bundesratu, przewodniczący Reiner
Haseloff powiedział, że wymiana myśli
między obu krajami ma ogromne znaczenie.
W rozmowie z marszałkiem Senatu ocenił
relacje polsko-niemieckie jako dobre. Marszałek Tomasz Grodzki wyraził natomiast
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przekonanie, że trudne tematy we wzajemnych relacjach tylko mobilizują do poszukiwania najlepszych rozwiązań dla obywateli
obu krajów i Europy w trosce o przyszłe pokolenia. „W materii budowania mostów, szukania rozwiązań i kompromisów w Senacie
znajdą państwo sojuszników” – zapewnił.
Obaj rozmówcy poruszyli temat współdziałania w ramach Unii Europejskiej i konieczności niezbędnych reform we Wspólnocie.
Wymienili także poglądy na temat gazociągu
Nord Stream 2. Marszałek Tomasz Grodzki
zwrócił się o wsparcie w sfinalizowaniu procesu ustanowienia w Berlinie centrum upamiętnienia polskich ofiar II wojny światowej.

Wiceprzewodnicząca Bundestagu Petra Pau i marszałek Tomasz Grodzki.

Na zakończenie wizyty w Niemczech
marszałek Senatu rozmawiał z wiceprzewodniczącą Bundestagu Petrą Pau, m.in.
o współpracy międzyparlamentarnej i transgranicznej, której istotnym elementem
mogłaby być modernizacja linii kolejowej
Szczecin – Berlin. Rozmowy dotyczyły również „zielonej energii” i problemów związanych z gazociągiem Nord Stream 2.

Goście w Senacie
Spotkanie marszałka Tomasza Grodzkiego z przewodniczącym Bundesratu Reinerem Haseloffem.

W rozmowie z premierem Saksonii Michaelem Kretschmerem marszałek Tomasz
Grodzki podkreślił, że polska delegacja traktuje wizytę w Niemczech „jako wzmacnianie
parlamentarnej części Trójkąta Weimarskiego”. Rozmówcy podkreślali też, jak istotne
znacznie dla relacji między państwami ma
wspólna, zjednoczona Europa i strefa Schengen, a także współpraca młodzieży z Polski
i Niemiec.
Rozmowa z pierwszym burmistrzem
Hamburga Peterem Tschentscherem dotyczyła wzmacniania współpracy Senatu RP
i Bundesratu oraz stosunków regionalnych.
Poruszono też tematy klimatu i konieczności
osiągnięcia neutralności klimatycznej, a także kwestię współpracy Hamburga, Szczecina i Darłowa jako miast portowych. Mowa
była też o roli Konferencji dla przyszłości
Europy w jej przyszłym funkcjonowaniu
i równoważnym partnerstwie w gospodarce
światowej wobec rosnących aspiracji innych
krajów świata.
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Wizyta przewodniczącego Senatu
Republiki Czeskiej
30–31 sierpnia 2021 r., na zaproszenie marszałka Tomasza Grodzkiego, wizytę w Polsce złożył przewodniczący czeskiego Senatu
Miloš Vystrčil wraz z delegacją, w skład której wchodzili senatorowie i przedstawiciele
czeskich przedsiębiorców, m.in. przemysłu
maszynowego i opieki zdrowotnej.
„Nasze poglądy w kwestii bezpieczeństwa, kooperacji w UE i przestrzegania
wartości, które legły u podstaw tworzenia
Unii, są identyczne” – oświadczył marszałek Tomasz Grodzki po spotkaniu 30 sierpnia 2021 r. z przewodniczącym Milošem
Vystrčilem. Jak zaznaczył, Polska i Czechy
podobnie postrzegają realia polityczne,
gospodarcze i społeczne w Europie, Unii
Europejskiej i tej części kontynentu. „Osobiste kontakty i kontakty senatów wskazują
na to, że nasze poglądy w kwestii bezpieczeństwa, kooperacji w Unii Europejskiej
i przestrzegania wartości, które legły
u podstaw tworzenia Unii, są identyczne”
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Wizyta przewodniczącego czeskiego Senatu Miloša Vystrčila.

– podkreślił marszałek. Wyraził także zadowolenie, że senaty obu krajów mogą się
przyczynić do dalszego rozwoju współpracy gospodarczej między Polską a Czechami, co jest szczególnie ważne w dobie
wyzwań dotyczących odbudowy po pandemii i zwiększania odporności na kryzysy
ekonomiczne i zagrożenia dla demokracji,
wymagające nowych form współpracy parlamentarnej, gospodarczej oraz organizacji
obywatelskich i społecznych. Przewodniczący Miloš Vystrčil podkreślił natomiast,
że jego wizyta ma 2 cele: rozmowy gospodarcze oraz wymianę informacji o funkcjonowaniu obu Senatów w kontekście ich
członkostwa w NATO i UE. Podziękował
też polskiemu parlamentowi i rządowi za
bardzo dobrą współpracę przy ewakuacji
z Afganistanu.
Tego samego dnia w warszawskich
Łazienkach marszałek Tomasz Grodzki
i przewodniczący Miloš Vystrčil otworzyli forum biznesowe z udziałem przedstawicieli Polskiej Rady Biznesu i czeskich
przedsiębiorców. Podczas pobytu w Warszawie przewodniczący czeskiego Senatu
spotkał się także z przedstawicielami Senackiej Grupy Polsko-Czeskiej: przewodniczącym senatorem Aleksandrem Szwedem
oraz senatorami Stanisławem Lamczykiem
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i Krzysztofem Mrozem. Rozmawiano m.in.
o współpracy bilateralnej między obu państwami i o współpracy regionalnej. Poruszono też kwestię budowy dróg S3 i S8.
Przewodniczący Miloš Vystrčil został także
przyjęty przez prezydenta Andrzeja Dudę
i wicepremiera Piotra Glińskiego.
31 sierpnia 2021 r. przewodniczący
Miloš Vystrčil wraz z delegacją odwiedził
Szczecin, gdzie wspólnie z marszałkiem
Tomaszem Grodzkim uczestniczył w inauguracji Polsko-Czeskiego Forum Przedsiębiorczości. „Zadaniem nas, polityków,
jest tworzyć takie prawo i stabilne warunki rozwoju, żeby przedsiębiorcy mogli się
rozwijać” – mówił marszałek, otwierając
spotkanie. „To bardzo ważne spotkanie,
bo jesteśmy zainteresowani współpracą
nie tylko w dziedzinie przedsiębiorczości,
ale także na płaszczyźnie politycznej i społecznej” – stwierdził przewodniczący Miloš
Vystrčil.
Podczas wizyty w Szczecinie czescy
goście spotkali się z prezydentem miasta
Piotrem Krzystkiem oraz marszałkiem
województwa zachodniopomorskiego Olgierdem Geblewiczem. Marszałek Tomasz
Grodzki i przewodniczący Miloš Vystrčil
wzięli także udział w uroczystości mianowania konsula honorowego Republiki
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Inauguracja Polsko-Czeskiego Forum Przedsiębiorczości w Szczecinie.

Czeskiej w Szczecinie Martina Smetaka,
a także otwarciu konsulatu honorowego
w tym mieście.
Wizyta premier Litwy
Marszałek Tomasz Grodzki 17 września
2021 r. przyjął premier Republiki Litewskiej Ingrid Šymonitė. Podczas spotkania
rozmawiano m.in. o kryzysie migracyjnym
na wschodniej granicy Unii Europejskiej,
przebiegającej przez Polskę i Litwę. Jak
wskazała premier Ingrid Šymonitė, działania władz Białorusi, polegające na naruszaniu granicy przez specjalnie w tym celu

sprowadzanych tam migrantów, państwa
graniczne Unii Europejskiej postrzegają
we właściwym kontekście. Dlatego wspólne stanowisko Polski i Litwy w kwestii bezpieczeństwa jest ważne także w relacjach
z sojusznikami. W ocenie premier Litwy
bezpieczeństwo Europy – również energetyczne – musi mieć charakter transatlantycki. Marszałek Tomasz Grodzki podkreślił
natomiast, że niezależnie od podziałów politycznych w tych kwestiach w Polsce obowiązuje konsensus.
Politycy rozmawiali także o sytuacji
epidemiologicznej w obu krajach. Jak podkreślali, najważniejszy jest obecnie poziom

Spotkanie marszałka Tomasza Grodzkiego z premier Republiki Litewskiej Ingrid Šymonitė.
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zaszczepienia społeczeństwa. Premier Ingrid
Šymonitė zwróciła uwagę, że koniunktura
związana z ruchami antyszczepionkowymi
„przekierowała” rosyjskie działania dezinformacyjne na zaognianie podziałów wewnątrz
krajów Zachodu, a nie pomiędzy nimi.

Wielostronne spotkania
międzyparlamentarne
Spotkanie Przewodniczących Parlamentów
Państw Grupy Wyszehradzkiej
„Budujmy naszą tożsamość, patrzmy
w przyszłość, wzmacniajmy V4, ale nie zapominajmy, że jesteśmy jedną wielką rodziną
europejską” – apelował marszałek Tomasz
Grodzki podczas spotkania Przewodniczących Parlamentów Polski, Czech, Węgier i Słowacji, które odbyło się 15–16 lipca
2021 r. w Budapeszcie i Fehérvárcsurgó
w związku z objęciem przez Węgry przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej.
Debatowano na temat tożsamości środkowoeuropejskiej i ochrony dziedzictwa
kulturowego.
Mówiąc o tożsamości środkowoeuropejskiej, marszałek Tomasz Grodzki podkreślił,
że jej zdefiniowanie nie jest łatwe. „Podzielam raczej pogląd, że ciągle tę tożsamość budujemy” – przyznał. W jego ocenie składają
się na nią m.in. wzajemna sympatia, tradycje kulinarne i kulturowe, a także wiara,

wolność, solidarność, szacunek dla demokracji, wolności wyborów, wolności prasy
czy trójpodział władzy. Według marszałka
Senatu „byłoby kardynalnym błędem, gdybyśmy budując tożsamość środkowoeuropejską i wzmacniając Grupę Wyszehradzką,
przyjęli syndrom oblężonej twierdzy”, dlatego nasze członkostwo w UE lepiej jest
budować „w długotrwałym dialogu, rozmowie, próbie wzajemnego przekonywania się
do argumentów”. Zabierając głos podczas
debaty poświęconej ochronie dziedzictwa
kulturowego, marszałek Tomasz Grodzki
zauważył, że jego kultywowanie i uczenie
o nim są zadaniami, przed którymi stoją
kraje Grupy Wyszehradzkiej.
W debacie przewodniczący parlamentów V4 podkreślali wagę ochrony dziedzictwa
kulturowego, a także znaczenie wspólnej tożsamości środkowoeuropejskiej. Ich zdaniem
ochrony wymagają nie tylko granice, ale także nasze kultury, ponieważ we współczesnym
świecie bardzo ważne jest utrzymanie tożsamości narodowej, kulturowej i religijnej oraz
dziedzictwa historycznego, a także dzielenie
się nimi z innymi krajami Unii Europejskiej.
Przewodniczący parlamentów Grupy Wyszehradzkiej zgodzili się, że dla ochrony dziedzictwa kulturowego i budowania wspólnej
tożsamości ważna jest edukacja młodzieży,
uczenie języków swoich sąsiadów czy tworzenie lepszych warunków do wymiany studentów i współpracy naukowej.
Podczas spotkania przewodniczący
Zgromadzenia Narodowego Węgier László

Spotkanie Przewodniczących Parlamentów Państw Grupy Wyszehradzkiej.
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Kövér przedstawił priorytety prezydencji
swojego kraju w Grupie Wyszehradzkiej.
Znalazły się wśród nich m.in. odbudowa
po pandemii koronawirusa, stabilność wewnątrz UE i aktywny udział parlamentów
narodowych w dyskusji o przyszłości Wspólnoty w ramach Konferencji o przyszłości
Europy, a także projekt V4+, dotyczący rozszerzenia partnerstwa krajów ją tworzących
z Europą południowo-zachodnią, w tym Bałkanami Zachodnimi.
VII Polsko-Hiszpańskie Forum
Parlamentarne
29–30 lipca 2021 r. we Wrocławiu odbyło
się VII Polsko-Hiszpańskie Forum Parlamentarne. Pod przewodnictwem wicemarszałkini Gabrieli Morawskiej-Staneckiej
uczestniczyła w nim delegacja Senatu, w której skład wchodzili senatorowie: Halina Bieda, Mariusz Gromko, Danuta Jazłowiecka
i Ewa Matecka. Wzięły w nim również udział
delegacje – Sejmu z marszałek Elżbietą Witek na czele i hiszpańskiego Senatu z jego
czwartą sekretarz Cristiną Ayalą, a także reprezentacja Kongresu Deputowanych z jego
przewodniczącą Meritxell Batet Lamañą.
Pierwszego dnia forum polscy i hiszpańscy parlamentarzyści zapoznali się z historią
Wrocławia. Zwiedzili m.in. Ostrów Tumski,

najstarszą zabytkową część miasta. Drugiego
dnia debatowali na temat inicjatyw integracji subregionalnej jako elementu wzmacniania spójności Unii Europejskiej oraz takich
przedsięwzięć, jak Inicjatywa Trójmorza,
Grupa Wyszehradzka czy Europa Karpat.
Rozmawiano także na temat Konferencji
o przyszłości Europy i roli w niej parlamentów krajowych. Dyskutowano o Europejskiej
Polityce Sąsiedztwa z perspektywy unijnych
państw granicznych, jakimi są Polska i Hiszpania, a także o zaangażowaniu parlamentów w odbudowę gospodarek po pandemii
COVID-19 w odniesieniu do Krajowych Planów Odbudowy (KPO).
Otwierając dyskusję, wicemarszałkini
Gabriela Morawska-Stanecka podkreśliła, że
choć Polska i Hiszpania leżą na przeciwnych
krańcach Europy, zawsze miały ze sobą wiele
wspólnego. „Jestem przekonana, że porównanie naszych dotychczasowych doświadczeń i omówienie planów na przyszłość
przyniesie z pewnością wiele korzyści obu
stronom” – zaznaczyła. Jak podkreśliła, stoimy dziś przed odpowiedzialnym zadaniem
wspólnego budowania zjednoczonej Europy i nowego porządku międzynarodowego.
W ocenie wiceprzewodniczącej hiszpańskiego Senatu Cristiny Ayali Santamarii forum
to wyjątkowa okazja do wzmocnienia dyplomacji parlamentarnej i podzielenia się

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Parlamentarne we Wrocławiu.

40

Kronika Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

problemami, których oba kraje nie mogą
rozwiązać samodzielnie. Marszałek Sejmu
Elżbieta Witek zauważyła, że Hiszpania
i Polska odgrywają rolę strażników granic zewnętrznych Europy i szczególną uwagę kierują na kraje południowego i wschodniego
sąsiedztwa. Według przewodniczącej Kongresu Deputowanych Meritxell Batet Lamañi
polsko-hiszpańskie forum parlamentarne
podkreśla wagę, którą zarówno Polska, jak
i Hiszpania nadały wzajemnym stosunkom.
Jak zaznaczyła, oba kraje, a szczególnie ich
społeczeństwa cały czas razem realizowały
wspólny projekty – rozwój demokracji i wolności w Europie.
Wizyta wicemarszałkini Senatu w Danii

Wicemarszałkini Gabriela Morawska-Stanecka na
Międzyparlamentarnym Zgromadzeniu Plenarnym
w ramach WorldPride EuroGames Copenhagen 2021.

19–21 sierpnia 2021 r. w Kopenhadze wicemarszałkini Gabriela Morawska-Stanecka
wzięła udział w Międzyparlamentarnym
Zgromadzeniu Plenarnym poświęconym globalnej społeczności LGBTI+, które odbyło się
w duńskim parlamencie w ramach WorldPride EuroGames Copenhagen 2021. Uczestnicy konferencji dyskutowali na temat
ustawodawstwa na rzecz zapewnienia powszechnej ochrony zdrowia mniejszościom
seksualnym, roli reform legislacyjnych
w promowaniu środków ochrony i dekryminalizacji osób LGBTI+, a także roli kobiet
LGBT w polityce. Na zakończenie spotkania
ogłoszono Deklarację z Øresund, w której
wyrażono wolę osiągnięcia do 2030 r. globalnej równości osób LGBTI+ oraz zaangażowania do osiągnięcia tego celu polityków,
światowych liderów i organizacji praw
człowieka.

3 (19) – lipiec–wrzesień 2021 r.

V Światowa Konferencja
Przewodniczących Parlamentów

Marszałek Tomasz Grodzki podczas V Światowej Konferencji Przewodniczących Parlamentów w Wiedniu.

7–8 września 2021 r. w Wiedniu marszałek
Tomasz Grodzki wziął udział w V Światowej
Konferencji Przewodniczących Parlamentów, która odbywała się pod hasłem „Parlamenty dla pokoju, ludzi i planety” i dotyczyła
najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed
władzą ustawodawczą na całym świecie.
Dyskusja plenarna poświęcona była m.in.
odbudowie gospodarek po pandemii koronawirusa, sposobom przeciwdziałania
dezinformacji i mowie nienawiści, a także
zapobieganiu dyskryminacji kobiet. Przewodniczący parlamentów debatowali także na temat promowania zrównoważonego
rozwoju. W kontekście stosowania środków
nadzwyczajnych przez władzę wykonawczą
rozmawiano o relacjach między parlamentami i rządami. Zastanawiano się, w jaki
sposób zapewnić otwartość, przejrzystość
i dostępność parlamentów przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa.
Na zakończenie konferencji przewodniczący parlamentów przyjęli deklarację
w sprawie przywództwa parlamentarnego
na rzecz skuteczniejszego multilateralizmu
w celu zapewnienia pokoju i zrównoważonego rozwoju ludziom i całej planecie.
Konferencja Przewodniczących
Parlamentów Państw Grupy
Wyszehradzkiej
23–24 września 2021 r. marszałek Tomasz
Grodzki złożył wizytę na Węgrzech, gdzie
wziął udział w Konferencji Przewodniczących Parlamentów Państw Grupy Wyszehradzkiej, która odbyła się w Wyszehradzie,
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Konferencja Przewodniczących Parlamentów Państw Grupy Wyszehradzkiej.

oraz w X Spotkaniu Przewodniczących
Parlamentów Krajów Europy Południowo-Wschodniej w Budapeszcie.
Konferencja Przewodniczących Parlamentów Państw Grupy Wyszehradzkiej
składała się z 2 części. Zabierając głos podczas pierwszej, odbywającej się pod hasłem
„Przyszłość Europy, wartości i interesy”,
marszałek Tomasz Grodzki podkreślił, że
interesy poszczególnych państw mogą być
różne, ale wartości, które spajają Unię Europejską, są i muszą być wspólne. Przypomniał, że ojcowie założyciele, którzy
budowali Unię Europejską na wspólnym
dziedzictwie kulturalnym, byli przekonani
o wspólnocie wartości. „Opozycja w Polsce
jeszcze w mrokach komunizmu marzyła o likwidacji żelaznej kurtyny. Wszyscy zabiegaliśmy o to, by wstąpić do UE, i nie jest dobrze
wpadać w pułapkę przekonania, że Bruksela
to wrogowie” – mówił. Marszałek Senatu odniósł się także do różnicy zdań pojawiającej
się w unijnych dyskusjach, przekonując, że
nie ma innej drogi niż mozolny dialog i szukanie kompromisów. W swoim wystąpieniu
w drugiej części konferencji, której tematem
były możliwości rozwoju formatu V4+, marszałek Tomasz Grodzki podkreślił, że w naszym interesie jest m.in. wspieranie unijnych
aspiracji krajów Bałkanów Zachodnich. Jak
dodał, „trzeba pamiętać, że Grupa Wyszehradzka nie jest doskonałym instrumentem
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współpracy, ale jest na tyle sprawdzonym
formatem, że pokusa zastąpienia go czymś
innym powinna być porzucona”.
24 września 2021 r. w gmachu węgierskiego parlamentu w Budapeszcie marszałek
Tomasz Grodzki uczestniczył w Spotkaniu
Przewodniczących Parlamentów Krajów
Europy Południowo-Wschodniej, poświęconym perspektywom rozszerzenia Unii
Europejskiej o kraje Bałkanów Zachodnich.
„Nie można traktować UE jako wyzyskiwacza, okupanta czy wroga. Traktujmy UE
jako partnerstwo, gdzie każdy zabiera głos
na równych zasadach” – mówił marszałek
Senatu. Podkreślił też, że w kwestii rozszerzenia UE istnieje zgoda, ale trzeba uczciwie
powiedzieć, że spowolnienie tego procesu jest
spowodowane przez problemy wewnętrzne
UE, m.in. spory, które prowadzą rządy Polski
i Węgier. „Trzeba sobie powiedzieć szczerze,
że entuzjazm zmalał i naszym zadaniem jest
ten entuzjazm przywrócić” – stwierdził. Na
zakończenie spotkania podpisano wspólne
stanowisko, popierające Bałkany Zachodnie
w dążeniu do akcesji do Unii Europejskiej.
Wizyta wicemarszałkini Senatu w Genewie
28–29 września 2021 r., na zaproszenie organizatorów Forum Publicznego Światowej
Organizacji Handlu (WTO) i Unii Międzyparlamentarnej, wicemarszałkini Gabriela
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Morawska-Stanecka przebywała w Genewie,
gdzie wzięła udział w forum, zorganizowanym pod hasłem „Handel poza COVID-19:
budowanie odporności”.
28 września wicemarszałkini spotkała
się z przedstawicielami władz Czerwonego
Krzyża i Czerwonego Półksiężyca na Europę i Azję Centralną, z którymi rozmawiała
o działalności organizacji na świecie, a także
o trudnościach, z jakimi mierzy się ona, także
w czasie pandemii COVID-19. Mowa była też
o aktywności Czerwonego Krzyża na Ukrainie i Białorusi. Wicemarszałkini odwiedziła także Europejskie Laboratorium Fizyki
Cząstek Elementarnych CERN. Szczególną
uwagę zwróciła na praktyczne zastosowania
technologicznych innowacji w medycynie.
29 września wicemarszałkini Gabriela Morawska-Stanecka spotkała się z dyrektor Działu Koordynacji Biura Narodów
Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy
Humanitarnej (UN OCHA) Wafaą Saeed.
Rozmowa dotyczyła zaostrzenia problemów
humanitarnych wskutek wybuchu pandemii
COVID-19, a także klęsk żywiołowych występujących w różnych regionach świata.
Wicemarszałkini wskazała na nasilenie się
zjawiska migracji wywołanej zmianami klimatycznymi. Za istotne uznała przeprowadzanie szczepień w obozach dla uchodźców.

Kontakty dwustronne
i wielostronne
Spotkanie marszałka Senatu z premierem
Nadrenii Północnej-Westfalii

Marszałek Tomasz Grodzki i premier Nadrenii Północnej-Westfalii Armin Laschet.

Marszałek Tomasz Grodzki 1 sierpnia 2021 r.
spotkał się w Warszawie z premierem Nadrenii Północnej-Westfalii Arminem Laschetem. W spotkaniu wzięli także udział:
wicemarszałek Michał Kamiński, senator
Marek Borowski oraz szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski i dyrektor Gabinetu
Marszałka Senatu Małgorzata Daszczyk.
Rozmowa dotyczyła m.in. stosunków
polsko-niemieckich i krajów sąsiedzkich.
Politycy odnotowali bardzo wiele wspólnych
poglądów na kwestie dotyczące Unii Europejskiej, praworządności, praw człowieka
oraz odbudowy Europy po pandemii koronawirusa w kontekście Funduszu Odbudowy.
Jak podkreślili, ma on służyć zwiększeniu
odporności naszego kontynentu na problemy zdrowotne, pandemiczne, gospodarcze
i społeczne.
Spotkania marszałka Senatu w Austrii

Spotkanie wicemarszałkini Gabrieli Morawskiej-Staneckiej z dyrektor Wafaą Saeed z Biura Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej.

W ramach Forum Publicznego Światowej Organizacji Handlu wicemarszałkini
Gabriela Morawska-Stanecka wzięła udział
w sesji poświęconej wzmocnieniu systemu
handlowego poprzez sprawiedliwe zarządzanie pracą. Dyskusja koncentrowała się wokół
tematów dotyczących porozumień w zakresie
praw pracowniczych i ich rosnącego w ostatnich latach znaczenia w dwustronnych i wielostronnych umowach handlowych.
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7–8 września 2021 r., przy okazji udziału
w V Światowej Konferencji Przewodniczących Parlamentów, marszałek Tomasz
Grodzki w Wiedniu odbył szereg spotkań
z wieloma szefami parlamentów. Podczas
rozmowy z przewodniczącą Zgromadzenia Narodowego Republiki Azerbejdżanu
Sahibą Gafarovą mowa była m.in. o relacjach dwustronnych oraz o sytuacji w Górskim Karabachu i kwestiach terytorialnych.
Z przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego Republiki Korei Parkiem Byeong-seugiem marszałek Senatu rozmawiał
o rosnących obrotach handlowych między
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Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Rikiem Daemsem marszałek rozmawiał
o kwestiach dotyczących przestrzegania
w Polsce wartości leżących u podstaw funkcjonowania Rady Europy, m.in. praworządności i praw człowieka na różnych
płaszczyznach.

Misje obserwacyjne Senatu

Spotkanie marszałka Tomasza Grodzkiego z wiceprzewodniczącą Rady Najwyższej Ukrainy Oleną Kondratiuk.

Misja obserwacyjna Sejmu i Senatu
podczas przedterminowych wyborów
parlamentarnych w Mołdawii

obu krajami i zainteresowaniu strony koreańskiej nowymi inwestycjami w Polsce,
poruszono też kwestie dotyczące bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim. Marszałek
Tomasz Grodzki spotkał się również z przewodniczącą japońskiej Izby Radców Akiko
Santō, która wysoko oceniła poziom relacji
polsko-japońskich. Rozmawiał także z przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego
Republiki Armenii Alenem Simonyanem,
który poinformował go o przebiegu niedawnych wyborów w swoim kraju i podkreślił
wagę, jaką przywiązuje, jako nowo wybrany
przewodniczący Zgromadzenia Narodowego, do relacji z Polską. Jak poinformował,
w najbliższym czasie zostanie utworzona
grupa bilateralna ds. współpracy z naszym
krajem. Marszałek Tomasz Grodzki spotkał się też z wiceprzewodniczącym Izby
Reprezentantów Libii Ihmedem Hamadem
Ali Homą, który wyraził nadzieję na dalsze
wsparcie państw europejskich dla procesu
stabilizacji w Libii. Podczas rozmowy z przewodniczącym Federalnej Rady Narodowej
Zjednoczonych Emiratów Arabskich Saqrem
Ghobashem zgodzono się co do potrzeby
wzmocnienia kontaktów politycznych między obu państwami, m.in. poprzez ożywienie
współpracy międzyparlamentarnej. Wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej Ukrainy Olena Kondratiuk i marszałek Tomasz
Grodzki omówili zagadnienia związane ze
współpracą międzynarodową w ramach tzw.
Platformy Krymskiej. Marszałek podkreślił,
że Senat RP jednoznacznie uznaje okupację
terytoriów ukraińskich przez Rosję za niedopuszczalną i wyraził poparcie dla członkostwa Ukrainy w NATO. Z przewodniczącym

Senatorowie: Janusz Gromek, Andrzej Pająk
i Ryszard Świlski wzięli udział w misji obserwacyjnej Sejmu i Senatu przedterminowych
wyborów parlamentarnych w Mołdawii, które odbyły się 11 lipca 2021 r. Wybory z ramienia Zgromadzenia Parlamentarnego
Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy
w Europie obserwował senator Kazimierz
Kleina. Misja opierała się na zasadach niezależności, neutralności, nieingerowania
w proces wyborczy i poszanowania lokalnego prawa.
Senatorowie odwiedzili 20 losowo wybranych lokali wyborczych w Kiszyniowie
i okolicach, gdzie monitorowali procedury poprzedzające rozpoczęcie głosowania,
jego przebieg oraz zamknięcie lokali i liczenie głosów. Jak ocenili, wybory przebiegły
w spokojnej atmosferze i nie odnotowano
naruszeń, które mogłyby mieć wpływ na
ich wynik.
Senatorowie przyglądali się też pracom okręgowych biur wyborczych, przestrzeganiu procedur rejestracji wyborców,
wydawania kart do głosowania, a także
sposobom, w jaki zapewniana była tajność
głosowania. Szczególną uwagę zwracali na
ewentualne próby agitacji wyborczej na terenie lokali. Członkowie misji obserwacyjnej odnotowali, że choć zgodnie z obecnie
obowiązującymi w Mołdawii przepisami nie
obowiązywała cisza wyborcza, to zarówno
w stolicy, jak i monitorowanych regionach
w trakcie głosowania nie prowadzono kampanii wyborczej.
12 lipca przedstawiciele polskiego parlamentu odwiedzili Bibliotekę im. Adama
Mickiewicza w Kiszyniowie oraz złożyli
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Senatorowie podczas misji obserwacyjnej Sejmu i Senatu wyborów parlamentarnych w Mołdawii.

kwiaty pod pomnikiem marszałka Józefa
Piłsudskiego, tablicą upamiętniającą prezydenta Lecha Kaczyńskiego i pozostałe

ofiary katastrofy smoleńskiej, a także pod
odsłoniętym w 2020 r. pomnikiem Adama
Mickiewicza.

szczegółowe informacje na temat wszystkich w ydarzeń międzynarodow ych
dostępne są na stronie internetowej: www.senat.gov.pl.

Senat i Polonia
Gala XII edycji Konkursu „Być Polakiem”
Wicemarszałkini Gabriela Morawska-Stanecka w imieniu marszałka Senatu Tomasza
Grodzkiego wzięła udział w gali XII edycji
Konkursu „Być Polakiem”, która odbyła się
3 sierpnia 2021 r. na Zamku Królewskim
w Warszawie.
Podczas uroczystości wicemarszałkini
odczytała list marszałka Senatu, który objął konkurs swoim patronatem. Jak podkreślił w piśmie skierowanym do uczestników
gali, konkurs stawia sobie bardzo ambitny
i ważny cel: podtrzymanie więzi z krajem ojczystym młodych ludzi – uczniów i studentów – mających rodzinne korzenie w Polsce.
„Konkurs ten jest wartościową inicjatywą społeczną, integrującą młodzież polską
w wielu krajach na świecie” – zaznaczył w liście marszałek Senatu. Dodał, że poprzednie
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Wicemarszałkini Gabriela Morawska-Stanecka podczas
gali XII edycji Konkursu „Być Polakiem”.

edycje konkursu pokazały, iż zainteresowanie młodych Polek i Polaków sprawami ojczyzny przodków wciąż jest żywe i nie ma
na nie wpływu odległość geograficzna. „Wielokulturowość to dziś immanentna cecha
społeczności zglobalizowanego świata. Tym

45

ważniejsza wydaje się świadomość własnego pochodzenia, znajomość swoich korzeni
i szczery, rozumny szacunek do własnego
dziedzictwa, gdyż tylko wówczas można
prawdziwie szanować i cenić inne kultury”
– napisał marszałek Tomasz Grodzki. W jego
ocenie polskie dziedzictwo kulturowe, którego beneficjentami wszyscy jesteśmy, może
stanowić, szczególnie dla osób mieszkających za granicą, ważny czynnik indywidualnego i społecznego rozwoju. Jak zauważył,
nie do przecenienia jest rola nauczycieli ze
szkół polonijnych, którzy pomagają młodym
ludziom w przygotowaniach do konkursu. „Dzięki Państwa zaangażowaniu dzieci
i młodzież mają szansę utrzymać i pogłębiać
swoją relację z Polską i Polakami” – napisał
marszałek Tomasz Grodzki.
XII edycję Konkursu „Być Polakiem”
zorganizowały Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i fundacja „Świat na Tak”. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży
szkół polonijnych na całym świecie oraz ich
nauczycieli.
Konferencja poświęcona znaczeniu
kardynała Stefana Wyszyńskiego
dla Polaków zagranicą
Wicemarszałek Marek Pęk 2 września
2021 r. w Domu Polonii w Warszawie wziął
udział w konferencji „Stefan Kardynał Wyszyński – ojciec duchowy Polaków i Polonii”,
a także w otwarciu wystawy poświęconej
Prymasowi Tysiąclecia, prezentowanej
przed siedzibą Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Oba wydarzenia zorganizowało Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

Wicemarszałek Marek Pęk na konferencji „Stefan Kardynał Wyszyński – ojciec duchowy Polaków i Polonii”.

w partnerstwie z Radą Polonii Świata i Europejską Unią Wspólnot Polonijnych pod
patronatem metropolity warszawskiego
kardynała Kazimierza Nycza.
Podczas konferencji wicemarszałek
Senatu podkreślił, że beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego była wyczekiwana
od długiego czasu. Jego zdaniem to wydarzenie niezwykle ważne nie tylko dla Kościoła,
lecz także dla całej Polski. „Myślę, że dla mnie
jako senatora i polityka najważniejszym rysem działalności prymasa Wyszyńskiego
jest jego wielkie umiłowanie ojczyzny, wypływające bezpośrednio z miłości do Boga.
Prymas wielokrotnie to podkreślał, że po miłości do Boga drugą podstawową powinnością chrześcijanina jest miłość do ojczyzny.
I tej wielkiej miłości uczył, tej wielkiej miłości dawał przez swoje całe życie kapłańskie
wielkie, ofiarne świadectwo” – powiedział
wicemarszałek Marek Pęk. W jego ocenie
duchowe ojcostwo Prymasa Tysiąclecia potrzebne jest Polakom dzisiaj, w czasach rozchwiania idei i wartości.

szczegółowe informacje na temat opieki Senatu nad Polonią
dostępne są na stronie internetowej: www.senat.gov.pl.
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Przegląd wydarzeń
Inauguracyjne posiedzenie
Parlamentarnego Zespołu ds. Młodzieży
1 lipca 2021 r. odbyło się inauguracyjne
posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds.
Młodzieży. Jak podkreślił przewodniczący
zespołu senator Jerzy Wcisła, powstał on
z inicjatywy młodych działaczy społecznych
z całej Polski i ma stanowić platformę współpracy młodzieży z politykami.
Podczas posiedzenia omówiono m.in.
problemy polskiego rynku pracy dla młodych ludzi – jego dużą niestabilność i wysoki
odsetek zatrudnionych na podstawie umów
cywilnoprawnych i czasowych, tzw. umów
śmieciowych. Uczestnicy wskazywali na
potrzebę restrukturyzacji rynku pracy polegającej na premiowaniu tworzenia dobrych
miejsc pracy dla osób o wysokich kwalifikacjach, opracowania długofalowej strategii
funkcjonowania młodych na rynku pracy
i systemowego wspierania przedsiębiorczości, ustrukturyzowania praktyk zawodowych i ich instytucjonalnej koordynacji,
a także na potrzebę przekształcenia urzędów pracy w centra doradcze zajmujące się
doradztwem psychologicznym, pomagające
młodym ludziom w wyborze pracy. Mowa
była także o przyszłości emerytalnej młodych Polaków i nieprzystawalności polskiego systemu edukacji do potrzeb rynku pracy
w związku z trwającą obecnie 4. rewolucją

przemysłową, która spowoduje automatyzację w każdym obszarze życia i spowoduje
zmiany na rynku pracy.
W ocenie ekspertów szkoła powinna
zacząć kształcić umiejętności przyszłości
– kompetencje cyfrowe, w zakresie cyberbezpieczeństwa, umiejętności korzystania
z danych, krytycznej analizy informacji, logicznego myślenia i umiejętności rozwiązywania złożonych problemów. Kluczowe będą
także kompetencje społeczne – umiejętność
pracy w zespołach wirtualnych w międzynarodowym środowisku. W opinii ekspertów
bez reformy systemu edukacji polska młodzież nie będzie miała kompetencji potrzebnych na rynku pracy.
Debata poświęcona psychologicznym
aspektom przeciwdziałania skutkom
pandemii COVID-19
Podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci oraz Parlamentarnego
Zespołu ds. Zdrowia Psychicznego Dzieci
i Młodzieży, 14 lipca 2021 r., dyskutowano
o psychologicznych aspektach przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. Uczestnicy debaty zwracali uwagę na dramatyczny,
ich zdaniem, wzrost liczby różnego rodzaju zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. Jak wskazywali, w czasie pandemii
ok. 40% uczniów zgłaszało pogorszenie stanu

Inauguracyjne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Młodzieży.
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Debata o psychologicznych aspektach przeciwdziałania skutkom pandemii.

psychicznego, większość z nich była w wieku powyżej 15 lat. O 30% wzrosła też liczba
zaburzeń lękowych i depresyjnych. Obecni
na posiedzeniu psycholodzy podkreślali, że
w czasie pandemii utrudnione było korzystanie z wizyt diagnostycznych i terapii.
Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu
ds. Badań Naukowych i Innowacji
w Ochronie Zdrowia
19 lipca 2021 r. w Senacie dyskutowano
o trudnościach prowadzenia naukowych
badań medycznych. Uczestnicy postulowali
m.in. uruchomienie jeszcze w 2021 r. środków przewidzianych na naukę w Krajowym
Planie Odbudowy (KPO) i szybkie wdrożenie zawartych w nim 2 programów, dotyczących biotechnologii i produktów gotowych
substancji czynnych. Apelowali o umożliwienie uniwersytetom skorzystania ze

środków unijnych na badania, o to, aby dostęp
do nich był równy dla wszystkich, a pieniądze otrzymywały tylko najlepsze jednostki
badawcze. W udzielanie wsparcia finansowego polskim grupom badawczym, tak aby
efekty ich pracy pozostawały w naszym kraju, powinny się też bardziej zaangażować
firmy farmaceutyczne.
Uczestnicy dyskusji podkreślali znaczenie stabilności systemu finansowania badań
naukowych. Zwracali uwagę, że ze względu
na brak środków na kontynuowanie badań znaczna ich część kończy się na etapie
podstawowym lub jest przejmowana przez
zagraniczne korporacje. Barierą jest też wysoki wkład własny przy badaniach podstawowych. Eksperci wskazywali również na
potrzebę przyspieszenia ścieżki patentowej
na uczelniach wyższych czy uregulowania
statusu inżyniera biotechnologii w systemie
ochrony zdrowia.

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Badań Naukowych i Innowacji w Ochronie Zdrowia.
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Debata poświęcona reformie systemu
świadczeń społecznych i emerytalnych
27 lipca 2021 r. w Senacie odbyła się trzecia
z cyklu debat poświęconych reformie systemu świadczeń społecznych i emerytalnych
w Polsce, zorganizowana pod patronatem
marszałka Senatu przez Instytut Emerytalny. Eksperci dyskutowali na temat zmian
w systemie ubezpieczeń społecznych, które
stanowiłyby wsparcie dla przedsiębiorców.
Wskazywali na konieczność wprowadzenia
dobrowolności składek przedsiębiorców na
ubezpieczenia społeczne dla nich samych,
znalezienia rozwiązań lepiej dopasowanych
do obecnego stanu gospodarki, a także preferencji dla małych i średnich przedsiębiorstw.
W ocenie ekspertów system ubezpieczeń
społecznych funkcjonujący w Polsce szkodzi
przedsiębiorcom i gospodarce. Różni się od
stosowanych w Europie, podczas gdy polscy
przedsiębiorcy chcą konkurować na rynkach
europejskich.

Wizyta marszałka Senatu w Wieliczce
27 lipca 2021 r., na zaproszenie burmistrza
Wieliczki Artura Kozioła, marszałek Tomasz
Grodzki złożył wizytę w tym mieście w związku z obchodzonymi w tym czasie Dniami św.
Kingi i 5. rocznicą Światowych Dni Młodzieży, które odbywały się m.in. w podwielickich
Brzegach. Marszałek Senatu wziął także
udział w uroczystości, podczas której uhonorowano osoby i instytucje zaangażowane
w zwalczanie epidemii koronawirusa, m.in.
szefów straży pożarnej i straży miejskiej, infrastruktury komunalnej, ośrodka pomocy
społecznej oraz zakładu opieki zdrowotnej.
Podczas wizyty w Wieliczce marszałek
Senatu rozmawiał z burmistrzem Arturem
Koziołem, odwiedził Campus Misericordiae
w Brzegach, gdzie 5 lat temu odbywały się Światowe Dni Młodzieży z udziałem papieża Franciszka, m.in. Ośrodek Wsparcia Dziennego dla
Osób Starszych i Niepełnosprawnych – Dom
Miłosierdzia, który powstał jako pamiątka wydarzeń z 2016 r. Marszałek Tomasz Grodzki rozmawiał także z przedsiębiorcami z Wielickiej
Strefy Aktywności Gospodarczej, utworzonej
na części dawnego Campusu Misericordiae.
Marszałek Senatu na Forum
„Samorząd Przyszłości”

Trzecia z cyklu debat na temat reformy systemu świadczeń społecznych i emerytalnych w Polsce.

Mowa była też o konieczności wprowadzenia ulg, które pozwolą rozwinąć skrzydła
pracodawcom z mikro- i małych przedsiębiorstw. Jak oceniano, największe bolączki
polskiej przedsiębiorczości to wysoki klin
podatkowo-składkowy, bardzo skomplikowany system ubezpieczeń społecznych,
i zbyt wysokie koszty administracyjne
jego funkcjonowania. Postulowano ponadto utrzymanie obecnych systemów ubezpieczeń społecznych i ich instytucjonalne
połączenie, co umożliwiłoby konsolidację
logistyczną odbiorców składek i znaczną
redukcję kosztów obsługi systemu.
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„Klasa samorządowa musi dać odpór temu,
co szykuje tzw. nowy ład” – powiedział marszałek Tomasz Grodzki 31 lipca 2021 r., podczas
Forum „Samorząd Przyszłości” w Szczecinie, zorganizowanego przez marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda
Geblewicza. Jak ocenił marszałek Senatu, dążenie do wprowadzenia rządów centralistycznych, autorytarnych jest coraz wyraźniejsze.
Podczas spotkania samorządowców, parlamentarzystów i naukowców, w którym uczestniczyli także senatorowie Magdalena Kochan
i Stanisław Gawłowski, skoncentrowano się
na wyzwaniach czasu pandemii i wychodzeniu z kryzysu. Rozmawiano też o sprawach
publicznych, gospodarczych, funduszach
unijnych, praworządności i ekologii.
Debata na temat szczepienia osób
po przeszczepach
Parlamentarny Zespół ds. Transplantacji
2 sierpnia 2021 r. debatował o potrzebie
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zaszczepienia po raz 3. przeciwko COVID-19
pacjentów po transplantacjach. Przewodnicząca zespołu senator Alicja Chybicka zadeklarowała, że skieruje do Ministerstwa
Zdrowia wniosek o umożliwienie pacjentom
po przeszczepach i ich bliskim przeprowadzenia nieodpłatnych testów oznaczających
miano przeciwciał przeciw SARS CoV-2
i podania im 3. dawki szczepionki mRNA.
Podanie takim pacjentom kolejnej dawki
szczepionki rekomendował m.in. marszałek Tomasz Grodzki.
Wystawa „Zwierzę to nie rzecz”.

Obrady Parlamentarnego Zespołu ds. Transplantacji.

Uczestnicy posiedzenia zapoznali się
z wynikami badań, które pokazują, że blisko połowa pacjentów po przeszczepach,
zwłaszcza narządowych, poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu, po otrzymaniu 2 dawek szczepionki nie wytwarza
ochronnego miana przeciwciał przeciwko
koronawirusowi. Dlatego lekarze na całym
świecie apelują o umożliwienie podania
tej grupie pacjentów 3. dawki szczepionki. W trakcie dyskusji eksperci, specjaliści
w dziedzinie transplantologii klinicznej,
onkologii i hematologii podkreślali konieczność wykonywania nieodpłatnych testów na
obecność przeciwciał IgG, sprawdzających
odporność humoralną i komórkową zarówno
u pacjentów po przeszczepach, jak i u osób
dializowanych i będących w trakcie terapii
immunosupresyjnej, a w razie niskiego poziomu przeciwciał – podawania im 3. lub kolejnej dawki szczepionki.
Wystawa „Zwierzę to nie rzecz”
Wicemarszałkini Gabriela Morawska-Stanecka 5 sierpnia 2021 r. otworzyła w Senacie wystawę prac plastycznych uczestników
konkursu „Zwierzę to nie rzecz”. Celem
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konkursu, zorganizowanego z inicjatywy
wicemarszałkini Senatu, było uwrażliwienie dzieci i młodzieży na krzywdę zwierząt, a także kształtowanie szacunku dla
otaczającego środowiska naturalnego i budowanie odpowiedzialności za stan naszej
planety. Otwierając wystawę, wicemarszałkini apelowała o naprawienie zaniedbań
w stosunku do zwierząt i zatroszczenie się
„o naszych braci mniejszych”. „Zwierzę to
nie rzecz, zwierzę to żyjąca i czująca istota,
która została udomowiona przez człowieka
i na rzecz człowieka pracuje. Istota, która
człowieka kocha bezgraniczną miłością”
– podkreśliła.
Okrągły Stół poświęcony Izbie
Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego
10 sierpnia 2021 r., z inicjatywy Klubu Parlamentarnego PSL-Koalicja Polska-UED, odbyły się obrady Okrągłego Stołu poświęcone
funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej Sądu
Najwyższego. Współorganizatorem debaty, w której uczestniczył przewodniczący
Komisji Ustawodawczej senator Krzysztof
Kwiatkowski, był senator Kazimierz Michał
Ujazdowski. Debatowano na temat sytuacji, jaka powstała po orzeczeniu Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE),
który w połowie lipca 2021 r. orzekł, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce jest niezgodny z prawem Unii
Europejskiej. TSUE zobowiązał też Polskę
do zawieszenia stosowania przepisów dotyczących w szczególności uprawnień Izby
Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, m.in.
w kwestiach uchylania immunitetów sędziowskich. Polski Trybunał Konstytucyjny
orzekł natomiast, że przepis Traktatu o UE,
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Okrągły Stół na temat funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

na podstawie którego TSUE zobowiązuje
państwa członkowie do stosowania środków
tymczasowych w sprawie sądownictwa, jest
niezgodny z konstytucją.

Marszałek Senatu gościem Campusu
Polska Przyszłości

Zwycięzcy aukcji na rzecz WOŚP gośćmi
marszałka Senatu
Marszałek Tomasz Grodzki 25 sierpnia
2021 r. spotkał się w Senacie z Agnieszką
i Przemysławem Gackami, którzy podczas
29. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy za 55 tys. 100 zł wylicytowali obiad
z marszałkiem Senatu i wspólne zwiedzanie
gmachu Sejmu i Senatu. 29. finał WOŚP odbywał się pod hasłem „Finał z głową” i „grano” na rzecz laryngologii, otolaryngologii
i diagnostyki głowy.

Wizyta zwycięzców aukcji na rzecz WOŚP u marszałka
Tomasza Grodzkiego.
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Marszałek Senatu na Campusie Polska Przyszłości.

„Trzeba przywrócić fundamenty i wartości,
które są podstawą demokratycznych społeczeństw, m.in. trójpodział władzy i niezależność sądownictwa” – mówił 28 sierpnia
2021 r. marszałek Tomasz Grodzki podczas
panelu „Od medycyny do polityki”, zorganizowanego w ramach Campusu Polska Przyszłości w Olsztynie. Młodzi ludzie pytali
marszałka m.in. o rolę Senatu i relacje Izby
z Sejmem, a także senackie plany legislacyjne, dyskutowali o zaangażowaniu w działalność polityczną i społeczną. Odpowiadając,
marszałek Tomasz Grodzki przekonywał,
że fundamenty uprawiania polityki to przyzwoitość, prawdomówność, dotrzymywanie słowa, działanie w dobrej wierze, „bez
których nic się na dłuższą metę w polityce
nie ostanie”. Jak podkreślił, demokratyczna większość w Senacie ma poczucie odpowiedzialności za kraj, a „zdrada któregoś
z nas miałaby tragiczne konsekwencje dla
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losu polskiego parlamentaryzmu”. Pytany,
w jaki sposób chciałby zmienić ustrojową
rolę Senatu, marszałek odpowiedział: „Moim
marzeniem jest, aby Senat miał możliwość
powoływania takich komisji śledczych, jak
ma Senat amerykański, gdzie trzęsą się
przed nimi największe tuzy, ale to wymaga
zmian konstytucyjnych”.
Marszałek Senatu uhonorowany medalem
„Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa
Chirurgii Onkologicznej”

Medal „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Chirurgii
Onkologicznej” dla marszałka Tomasza Grodzkiego.

Podczas odbywającego się 2 września
2021 r. w Poznaniu XXVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
marszałek Tomasz Grodzki został odznaczony medalem „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej”,
przyznanym w uznaniu jego wieloletniej
aktywności na rzecz środowiska polskich

chirurgów onkologicznych. Dziękując za
odznaczenie, marszałek Senatu podkreślił,
że nic nie jest dla niego ważniejsze niż zdrowie Polek i Polaków „Staram się, aby rola
Senatu w naprawie polskiej medycyny była
jak największa” – podkreślił. „Jeśli nasz kraj
ma rosnąć i się nie wyludniać, to m.in. chirurgia onkologiczna odgrywa w tym ogromną rolę” – zaznaczył.
Wizyta marszałka Senatu w województwie
kujawsko-pomorskim
3 września 2021 r. marszałek Tomasz Grodzki odwiedził województwo kujawsko-pomorskie. W Jabłonowie Pomorskim wziął udział
w Debacie Samorządowej, zorganizowanej
przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Uczestniczyli w niej także
przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senator Zygmunt Frankiewicz oraz senatorowie:
Ryszard Bober, Beniamin Godyla, Janusz
Gromek i Janusz Pęcherz. Podczas debaty
marszałek Tomasz Grodzki zapewnił, że
Senat stoi po stronie samorządu, który jako
niezbywalny fundament demokracji stanowi
sukces na miarę trzydziestolecia odrodzonej Rzeczypospolitej. „Dlatego będziemy go
strzec, wspierać i pomagać mu” – zapewnił.
Jak zauważył, obecne czasy nie są dobre dla
samorządów, władza odbiera im bowiem finansowanie i uprawnienia. Na zakończenie
wizyty w Jabłonowie Pomorskim marszałek
Tomasz Grodzki wspólnie z przewodniczącym Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej

Wizyta w województwie kujawsko-pomorskim.
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i Społecznej senatorem Janem Filipem Libickim i senatorem Ryszardem Boberem
wręczyli nagrody okręgowym laureatom
senackiego konkursu „List do Taty”. Marszałek Tomasz Grodzki odwiedził także
Grudziądz, gdzie spotkał się z prezydentem
miasta Maciejem Janem Glamowskim, wicemarszałkiem województwa Zbigniewem
Sosnowskim, wziął także udział w konferencji naukowej poświęconej Wiktorowi
Kulerskiemu, związanemu z tym miastem
wybitnemu działaczowi niepodległościowemu, wydawcy i politykowi z czasów zaboru
pruskiego, senatorowi II RP.
Posiedzenie Senackiego Zespołu ds. Spółki
GetBack

Wicemarszłkini Gabriela Morawska-Stanecka na posiedzeniu Senackiego Zespołu ds. Spółki GetBack.

Senacki Zespół ds. Spółki GetBack 8 września 2021 r. zapoznał się z informacją prezesa
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na temat działań podjętych przez tę
instytucję w sprawie afery GetBacku. Podsumowując obrady, przewodniczący zespołu
senator Leszek Czarnobaj stwierdził, że po
zapoznaniu się ze sprawozdaniami z działalności różnych instytucji państwowych, które zajmowały się tą aferą, można stwierdzić,
że na papierze wszystko wygląda prawidłowo, niestety, efekt tych działań jest mierny.
„Pozostaje rozgoryczenie poszkodowanych,
którzy uwierzyli, że państwo stoi na straży
ich interesów, tymczasem afera rozwijała
się w najlepsze” – mówił. Kluczowe pytanie
brzmi: w jaki sposób poszkodowani mogą
odzyskać swoje pieniądze?. W ocenie senatora Leszka Czarnobaja opieszałość była
trwałym elementem działań wszystkich
instytucji państwa zaangażowanych w wyjaśnianie afery, podczas gdy na obywateli
została „zarzucona ogromna sieć”, w której uczestniczyło 16 banków nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego
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i 52 podmioty nienadzorowane, biorące
udział w procederze rozprowadzania „trefnych” obligacji. Przedstawiciele UOKiK przekonywali, że ze względu na wielowątkowość,
precedensowość, ogromny zasięg i skalę naruszeń afera GetBack nie była zwykłą sprawą. Przypominali, że UOKiK działa zgodnie
z kodeksem postępowania administracyjnego, prezes wydaje zaś decyzję o naruszeniu
interesów zbiorowego konsumenta, a nie
w indywidualnej sprawie.
XXX Forum Ekonomiczne w Karpaczu
Wicemarszałek Marek Pęk uczestniczył
w panelu „Państwo opiekuńcze – co dziś
oznacza”, zorganizowanym 8 września
2021 r. w ramach XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Debatowano m.in. na temat sytuacji po pandemii COVID-19, która
jeszcze bardziej uwidoczniła problem nierówności społecznych występujących nawet
w najbardziej rozwiniętych gospodarkach.
Uczestnicy panelu rozmawiali też o tym,
jak powinno wyglądać obecnie państwo dobrobytu. Zastanawiali się, czy w tak mocno
zindywidualizowanym świecie idea solidaryzmu ma jeszcze poparcie ogółu, a także
jakie grupy społeczne powinny otrzymywać
największe wsparcie.

Wicemarszałek Marek Pęk na XXX Forum Ekonomicznym w Karpaczu.

Wystawa „Wędrowny Sztukmistrz
Cyprian Norwid”
9 września 2021 r. w Senacie odbyły się 2 wydarzenia związane z ogłoszonym przez Izbę
w 2021 r. Rokiem Cypriana Norwida. Marszałek Tomasz Grodzki otworzył wystawę
„Wędrowny Sztukmistrz Cyprian Norwid”,
przygotowaną przez Muzeum Literatury
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Marszałek Tomasz Grodzki podczas otwarcia wystawy
„Wędrowny Sztukmistrz Cyprian Norwid”.

im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Ekspozycja przybliżała biografię i twórczość
wybitnego poety, zarówno tę literacką, jak
i artystyczną. Jak podkreślił marszałek Senatu, dzieło autora „Promethidiona” zostało w pełni odkryte i docenione dopiero po
jego śmierci i inspiruje obecnie przedstawicieli różnych dziedzin sztuki. Tego samego
dnia wręczono nagrody zwycięzcom konkursu „Interpretacje twórczości Cypriana
Norwida”, skierowanego do uczniów szkół
średnich, zorganizowanego przez Kancelarię
Senatu we współpracy z senator Haliną Biedą. Zwycięzcom gratulował wicemarszałek
Bogdan Borusewicz.
Wystawa poświęcona Wiktorowi
Kulerskiemu
„To dla nas prawdziwy zaszczyt i honor móc
uczcić pamięć wielkiego Polaka, wielkiego
patrioty i senatora Rzeczypospolitej, który
swoją organiczną działalnością (…) zasłużył
na miano hetmana ludu” – mówił marszałek Tomasz Grodzki, otwierając w Senacie
10 września 2021 r. wystawę „Wiktor Kulerski. Patriotyzm zaklęty w czcionkach”.

Ekspozycja prezentuje najistotniejsze fakty
z życia tego wybitnego polskiego działacza
niepodległościowego, wydawcy „Gazety Grudziądzkiej”, polityka, senatora II RP.
„Moja babcia uczyła się języka polskiego
z «Gazety Grudziądzkiej». Podobnie było we
wszystkich polskich domach na Kaszubach.
(…) To była gazeta, która docierała do każdego domu” – wspominał senator Kazimierz
Kleina, jeden z inicjatorów uhonorowania
Wiktora Kulerskiego w Senacie. Podkreślił,
że zachował się on bardzo dobrze w pamięci mieszkańców Pomorza, ponieważ potrafił
mobilizować ich do najbardziej odważnych
działań społecznych.
Msza beatyfikacyjna kard. Stefana
Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej

Msza beatyfikacyjna kardynała Stefana Wyszyńskiego
i matki Elżbiety Czackiej.

12 września 2021 r. marszałek Tomasz
Grodzki, wicemarszałek Marek Pęk oraz
senatorowie uczestniczyli we mszy beatyfikacyjnej kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej, odprawionej
w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.
Liturgii z udziałem najwyższych władz państwowych przewodniczył prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Marcello
Semeraro.
Igrzyska Wolności

Otwarcie wystawy „Wiktor Kulerski. Patriotyzm zaklęty
w czcionkach”.

54

Wicemarszałkowie Gabriela Morawska-Stanecka i Michał Kamiński oraz senatorowie Krzysztof Kwiatkowski i Artur Dunin
12 września 2021 r. wzięli udział w Igrzyskach Wolności, które odbyły się w Łodzi. Tegoroczna edycja tego interdyscyplinarnego
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Od lewej: senator Artur Dunin, wicemarszałkini Gabriela Morawska-Stanecka, senator Krzysztof Kwiatkowski i wicemarszałek Michał Kamiński na Igrzyskach
Wolności.

forum kulturalnego i intelektualnego, organizowanego przez Fundację Liberté, nosiła
tytuł „Nowa umowa społeczna”.
Wicemarszałkini Gabriela Morawska-Stanecka uczestniczyła w panelu „Czy
potrzebujemy nowej konstytucji po PiS
i COVID?”. Przekonywała, że Polsce nie jest
potrzebna nowa konstytucja, istnieje natomiast potrzeba edukacji konstytucyjnej,
a także pewnych korekt w obecnej konstytucji, jak chociażby zmiany zapisów o Narodowym Banku Polskim i umożliwienia Polsce
wejścia do strefy euro. Zdaniem wicemarszałkini Senatu żaden przepis prawny nie
obroni nas przed „barabarzyńcami konstytucyjnymi”, dlatego trzeba wykreować nowoczesny patriotyzm konstytucyjny i obudzić
ludzi z obojętności, uświadamiając im, czym
jest konstytucja i dlaczego jest potrzebna.
Wicemarszałek Michał Kamiński wziął
natomiast udział w panelu „Jak walczyć
z manipulacją i fałszywymi informacjami
w mediach?”. W ocenie wicemarszałka Senatu opozycja w Polsce nie rozumie, że tylko
wizja kompletnie innego państwa niż katolicko-narodowe ma sens. Celem powinno być
przedstawienie wizji państwa opartego na
postępie i wolności. „Musimy państwo polskie przesunąć na lewo” – wskazywał.

mundurowych, samorządów i organizacji
pozarządowych dyskutowali w ramach 8 paneli: edukacja, dobrostan zwierząt gospodarskich, ochrona prawna zwierząt w praktyce,
bezdomność zwierząt, psy i koty rasowe,
interwencje organizacji społecznych, nauka
a prawa zwierząt, zwierzęta cyrkowe i dziko
żyjące. Otwierając debatę, wicemarszałkini
Senatu przypomniała, że zwierzęta towarzyszą człowiekowi od początku ludzkiej
cywilizacji. Były źródłem pokarmu, stanowiły siłę roboczą, umożliwiały transport,
chroniły ludzki dobytek i walczyły u boku
człowieka. Przypomniała też, że w 1978 r.
przez UNESCO została uchwalona Światowa
Deklaracja Praw Zwierząt. Przewodnicząca
Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt posłanka Katarzyna Piekarska wskazała na najbardziej potrzebne i możliwe do
wprowadzenia już teraz zmiany: m.in. monitoring w rzeźniach, zakaz trzymania psów
na łańcuchu, budowa nowoczesnych schronisk, wzmocnienie Inspekcji Weterynaryjnej, określenie norm hodowli psów i kotów,
zakaz hodowli zwierząt na futra.
Podczas dyskusji na temat ochrony
prawnej zwierząt w praktyce zwrócono uwagę, że, z jednej, strony przepisy są niedoskonałe, a z drugiej – błędnie interpretowane.
Podkreślono jednocześnie, że zmieniło się
podejście prokuratorów i sędziów do spraw
dotyczących znęcania się nad zwierzętami.

Ogólnopolski Kongres Praw Zwierząt
W Senacie 14 września 2021 r. odbył się Ogólnopolski Kongres Praw Zwierząt, zorganizowany pod patronatem wicemarszałkini
Gabrieli Morawskiej-Staneckiej. Parlamentarzyści, naukowcy, hodowcy, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, służb
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Debata podczas Ogólnopolskiego Kongresu Praw
Zwierząt.
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Coraz częstsze są wnioski o zastosowanie
tymczasowego aresztowania, kary pozbawienia wolności oraz większe grzywny i nawiązki. Z kolei przedstawiciele organizacji
pozarządowych wskazywali na przewlekłość
postępowań karnych, nieuznawanie organizacji społecznych za stronę postępowania,
nieznajomość przepisów ustawy o ochronie
zwierząt przez urzędników i policjantów.
Debata poświęcona wyzwaniom dziecięcej
hematologii i onkologii
„Żadne dziecko nie powinno umrzeć na
raka” – to przesłanie konferencji „Współczesne wyzwania dziecięcej hematologii
i onkologii”, zorganizowanej 15 września
2021 r. w Senacie przez Komisję Zdrowia
i Senacki Zespół ds. Rozwoju Województwa
Śląskiego. Konferencji towarzyszyła wystawa zdjęć Tomasza Sikory „Osiem wartości
w czasie pandemii”. Otwierając debatę, marszałek Tomasz Grodzki zaznaczył, że dzięki
determinacji senatorów, a przede wszystkim
senator Alicji Chybickiej, udało się uzyskać
finasowanie z budżetu innowacyjnej i niezwykle skutecznej terapii CAR-T, dającej
znakomite wyniki w leczeniu nowotworów
u dzieci.
Podczas konferencji omówiono aktualny stan onkologii dziecięcej w Polsce, m.in.

w kontekście Europejskich Sieci Referencyjnych (wirtualne sieci, które skupiają jednostki służby zdrowia z całej Europy). Mowa
była o neuroonkologii dziecięcej, CAR-T
i innych nowoczesnych terapiach komórkowych, a także o diagnostyce molekularnej.
Uczestnicy spotkania – wybitni onkolodzy
dziecięcy – podkreślali znaczenie współpracy i wymiany doświadczeń w leczeniu
chorób nowotworowych. Wskazywali, że
efekty uzyskiwane w Polsce w leczeniu małych pacjentów są na poziomie europejskim
i niczym nie odbiegają od uzyskiwanych
w Berlinie czy Rzymie. Wobec dobrych wyników onkologii dziecięcej wyzwanie stanowi
obecnie zapewnienie kompleksowej opieki
nad ozdrowieńcami, dostępu do rehabilitacji i opieki psychologicznej czy stworzenie
specjalistycznej opieki nad wyleczonymi
pacjentami onkologicznymi po ukończeniu
18. roku życia. Kolejne wyzwania to edukacja
onkologiczna, docieranie z wiedzą o chorobach nowotworowych do pediatrów, lekarzy
rodzinnych i rodziców, stworzenie dobrze
funkcjonującego rejestru chorób nowotworowych u dzieci, zwiększenie finansowania
onkologii dziecięcej z budżetu, m.in. wsparcia psychologicznego dla małych pacjentów
i ich rodzin, sponsorowanego obecnie w dużej części przez różnego rodzaju fundacje.
Konieczny jest również postęp w diagnostyce

Uczestnicy debaty na temat wyzwań dziecięcej hematologii i onkologii.
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Obrady II seminarium ekonomicznego „Gospodarka a polityka zdrowotna”.

i leczeniu, rozwój diagnostyki molekularnej,
która pozwoli na spersonalizowanie leczenia
w onkologii dziecięcej badań molekularnych.
Dużo do zrobienia jest też w kwestii „czujności onkologicznej” i wczesnego rozpoznawania nowotworów.
II seminarium ekonomiczne
„Gospodarka a polityka zdrowotna”
16 września 2021 r. w Senacie odbyło się
II seminarium ekonomiczne „Gospodarka a polityka zdrowotna”, podczas którego
Zespół Doradców Komisji Zdrowia przedstawił założenia nowej strategii w ochronie
zdrowia. Główne założenia nowej strategii
zdrowia Polaków, która ma być podstawą
stworzenia docelowego systemu ochrony
zdrowia w naszym kraju, przygotowanej
przez zespół, dotyczą: zdrowia publicznego, organizacji zintegrowanego systemu
ochrony zdrowia, rozwoju kadr i odpowiedniego finansowania. Eksperci wskazali m.in.
na potrzebę znowelizowania ustawy o zdrowiu publicznym i podniesienia rangi osoby odpowiedzialnej w rządzie za zdrowie
publiczne do wicepremiera. Za konieczne
uznali też rozwijanie nauki o zdrowiu i zagwarantowanie jej źródeł finansowania.
Przedstawiony przez zespół zintegrowany system ochrony zdrowia zakłada m.in.
odejście od obecnego podziału na opiekę
podstawową, ambulatoryjną i stacjonarną,
który – zdaniem ekspertów – nie odpowiada
potrzebom zdrowotnym, wiedzy medycznej
i nie zachęca do efektywnego ekonomicznie
wykorzystywania zasobów. Zamiast tego
należy zbudować system zintegrowany
na 3 poziomach: podstawowym, znajdującym się w kompetencjach samorządów
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lokalnych, z finansowaniem z NFZ proporcjonalnie na mieszkańca (małe szpitale,
POZ, zdrowie publiczne, medycyna pracy,
opieka socjalna, podstawowa diagnostyka
i profilaktyka); drugim, zorganizowanym
na poziomie regionalnym czy wojewódzkim,
zarządzanym, np. przez holdingi publiczno-prywatne (specjalistyczne usługi, diagnostyka); trzecim – na poziomie krajowym
– koordynowanym przez resort zdrowia lub
inną instytucję centralną (instytuty, kliniki
uniwersyteckie, szpitale o znaczeniu strategicznym dla państwa). Zespół rekomendował
też podniesienie wynagrodzeń wszystkim
grupom personelu medycznego, rewizję wycen procedur medycznych, wprowadzenie
np. ulg szkoleniowych, zwiększenie limitów
przyjęć na uczelnie i zwiększenie nakładów
na szkolnictwo wyższe. Za niezbędne minimum finansowania opieki zdrowotnej uznano 7% PKB, odnoszące się do PKB na dany
rok budżetowy analogicznie do wydatków
na obronę narodową. Jako konieczne wskazano wprowadzenie mechanizmów zapewniających maksymalną efektywność
wydatkowania środków, m.in. kontrolę jakości i liczby świadczeń, stały monitoring
efektów przy wzroście nakładów, porównanie kosztów realizacji świadczeń pomiędzy
jednostkami.
45. rocznica powstania Komitetu Obrony
Robotników
Z okazji 45. rocznicy powstania Komitetu Obrony Robotników 21 września 2021 r.
Senat podjął uchwałę okolicznościową,
a w gmachu Izby zaprezentowano wystawę „Prasa Komitetu Obrony Robotników”,
przygotowaną z inicjatywy i ze zbiorów
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Eksponaty z wystawy „Prasa Komitetu Obrony Robotników”.

wicemarszałka Bogdana Borusewicza. Pokazano na niej materiały z przełomu lat 70.
i 80. XX w., przede wszystkim czasopisma
i wydawnictwa podziemne.
22 września odbyła się natomiast konferencja „45. rocznica powstania Komitetu
Obrony Robotników. Wpływ KOR na sąsiednie kraje obozu komunistycznego”. Otwierając debatę, marszałek Tomasz Grodzki
podkreślił, że „pierwsze korzenie wolności
zostały zapuszczone przez Komitet Obrony Robotników”. W jego ocenie sukces KOR

można mierzyć nie tylko tym, co działo się
w kraju, ale również siłą oddziaływania tego
ruchu na inne państwa bloku socjalistycznego. „KOR stworzył precedens w Europie
środkowej ze swoją działalnością i przetrwaniem represji” – ocenił historyk prof. Andrzej
Friszke. Publicystka Bogumiła Berdychowska, specjalizująca się w historii Ukrainy
XX w. i stosunkach polsko-ukraińskich, wskazała, że informacje o KOR zaczęły przenikać
do krajów ościennych, wpływać na działania podejmowane przez opozycjonistów

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz podczas otwarcia wystawy poświęconej prasie KOR.
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w ZSRR, w tym w jego ówczesnej republice
– Ukrainie. Przypomniała też, że KOR podzielał myślenie o Wschodzie ukształtowane
przez paryską „Kulturę” i ideę „wolnej Polski
w sojuszu z wolną Litwą, Białorusią i Ukrainą, w przyjaźni z wolną Rosją”. O tym, jaki
wpływ na Czechosłowację miał KOR, mówił
historyk Andrzej Krawczyk. Jego zdaniem,
mówiąc o relacjach KOR i czechosłowackiej
Karty 77, trzeba pamiętać o innej historii
i odmiennym politycznym klimacie Polski
i Czechosłowacji. Jak wskazał, powstanie
tej grupy pomocy w Polsce − kraju rebeliantów było dla Czechów szokiem. „To była iskra zachęty dla opozycji czechosłowackiej”
– powiedział. Podczas konferencji swoimi
doświadczeniami z dojrzewania do działalności dysydenckiej w b. NRD podzielił się
Wolfgang Templin. „Impuls KOR był dla nas
bardzo ważny. Pod jego wpływem dążyliśmy
do wolnych wyborów” – podkreślił.
Debata poświęcona resocjalizacji
nieletnich
O potrzebie zmiany ustawy o postępowaniu
w sprawach nieletnich i kompleksowego uregulowania problematyki związanej z resocjalizacją i funkcjonowaniem młodzieżowych
ośrodków wychowawczych w kontekście
rządowego projektu ustawy o wspieraniu i resocjalizacji, przygotowanego przez

Ministerstwo Sprawiedliwości, debatowali
30 września 2021 r. w Senacie uczestnicy posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Obrony
Praworządności. Ich zdaniem Polsce potrzebna jest zasadnicza zmiana w postępowaniu z nieletnimi. Niestety, ciągle aktualna
jest większość rekomendacji NIK, zawartych
w raporcie z 2009 r., dotyczącym wyników
kontroli funkcjonowania zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.
Wicemarszałkini Gabriela Morawska-Stanecka podkreśliła, że od wielu lat
praktycy, naukowcy, a także rzecznik praw
obywatelskich i NIK apelują o gruntowną
zmianę ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. W jej ocenie podstawowym problemem jest brak efektywności
działań podejmowanych przez placówki,
których podstawowym celem powinno być
„wyrwanie” młodych ludzi spod demoralizującego wpływu ich dysfunkcyjnego,
często traumatycznego, środowiska rodzinnego i rówieśniczego. Niestety, pomoc
oferowana w tych placówkach polega przede wszystkim na rozwiązaniach siłowych,
egzekwowaniu dyscypliny i podporządkowaniu się rygorom. Zdaniem przewodniczącego Komisji Ustawodawczej senatora
Krzysztofa Kwiatkowskiego w Polsce mamy
system, który nie gwarantuje skutecznej
resocjalizacji nieletnich. Środków brakuje na wszystko: wyposażenie ośrodków,

Senator Krzysztof Kwiatkowski i wicemarszałkini Gabriela Morawska-Stanecka podczas obrad Parlamentarnego
Zespołu Obrony Praworządności na temat resocjalizacji nieletnich.
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wynagrodzenia pracowników, zapewnienie właściwej opieki psychologicznej i psychiatrycznej. Nie zapewnia ich też Fundusz
Sprawiedliwości, mający w nazwie pomoc
postpenitencjarną.
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Obrony Praworządności poseł Piotr
Zientarski za niepokojące uznał, że 5 lat
po wyjściu z młodzieżowej placówki resocjalizacyjnej 60% osób jest skazywanych
prawomocnym wyrokiem. Oznacza to, że
proces rehabilitacji zakończył się fiaskiem,

a demoralizacja jest pogłębiana. Dzieje się tak
m.in. z powodu ogromnego niedofinansowania placówek, traktowania ich jako „worka”,
do którego wrzuca się młodocianych bez
żadnej segregacji, niezdiagnozowania przyczyn, które doprowadziły do ich niebezpiecznych zachowań i konfliktu z prawem.
Trzeba też stworzyć efekt synergii – obecnie
resocjalizacją nieletnich zajmuje się 5 ministerstw i nie wiadomo, kto tak naprawdę
za co odpowiada, a bez tego nie doprowadzimy do skutecznej resocjalizacji.

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