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Najważniejsze wydarzenia
Senat wobec kryzysu
na wschodniej granicy
„Granice poddawane są brutalnemu stress
testowi przy wykorzystaniu oszukanych
i zdesperowanych ludzi sprowadzanych
z Azji i Afryki” – mówił Marszałek Senatu
prof. Tomasz Grodzki, otwierając 6 grudnia
2021 r. w Senacie XI Sesję Zgromadzenia
Parlamentarnego Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu Republiki Litewskiej
i Rady Najwyższej Ukrainy. Jak podkreślił,
„rolą i przeznaczeniem Zgromadzenia jest
zachowanie w tym miejscu Europy europejskiego, a nie ruskiego miru”. Kryzys na
granicy polsko-białoruskiej i na wschodniej
flance Unii Europejskiej zdominował obrady Zgromadzenia. Podczas inauguracji
XI Sesji marszałek Senatu przekonywał: „Ta granica (…) – polsko-białoruska,

„Granice poddawane są brutalnemu
stress testowi przy wykorzystaniu
oszukanych i zdesperowanych ludzi
sprowadzanych z Azji i Afryki”.

litewsko-białoruska, łotewsko-białoruska
– jak się okazało, jest przede wszystkim
europejska. Tam przechodzimy dziś test
człowieczeństwa, solidarności europejskiej
i transatlantyckiej. W takich momentach decyduje się przyszłość Europy, czyli świata,
jaki znamy i o jakim zawsze w naszych 3 krajach marzyliśmy. Musimy okazać tyranom
spokojną siłę wolnego świata”.

„... rolą i przeznaczeniem
Zgromadzenia jest zachowanie
w tym miejscu Europy
europejskiego, a nie ruskiego miru”.
Obrady Zgromadzenia poświęcone były
m.in. sytuacji na wschodnich granicach Unii
Europejskiej, agresywnej polityce Rosji wobec Ukrainy, a także łamaniu praw człowieka
przez reżim Łukaszenki na Białorusi. Parlamentarzyści debatowali na temat gwałtownego sprzeciwu Rosji wobec euroatlantyckich
aspiracji tego wyrażanego za pomocą szantażu i siły, a także reakcji na hybrydowy charakter agresji skierowanej przeciwko naszym
państwom.

Wystąpienie marszałka Tomasza Grodzkiego podczas XI Sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej Ukrainy.
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W dokumencie końcowym XI Sesji
Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu
i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu
Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej
Ukrainy, podpisanym przez marszałka Tomasza Grodzkiego, przewodniczącą Sejmu
RL Viktoriję Čmilytė-Nielsen i przewodniczącego RN Rusłana Stefanczuka, potępiono
Rosję za agresję przeciwko Ukrainie i Białorusi, za wywołanie kryzysu migracyjnego
na granicy z Litwą i Polską.
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Sytuacja na polskiej granicy wschodniej była również przedmiotem wnikliwej
analizy senatorów w ostatnich miesiącach
2021 r. W tym okresie wiele uwagi poświęcili oni 3 ustawom, dotyczącym kwestii
związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem granicy wschodniej. Regulowały one zarówno zagadnienia odnoszące
się do budowy zabezpieczeń mających uniemożliwić jej nielegalne przekraczanie, jak
i uprawnień funkcjonariuszy chroniących
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Podpisanie dokumentu końcowego XI Sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
Sejmu Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej Ukrainy.

granicę czy postępowania z nielegalnymi
migrantami.
Senatorowie pracowali nad ustawą
o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którą osoba zatrzymana niezwłocznie po nielegalnym
przekroczeniu granicy zewnętrznej UE zostanie zobowiązana do opuszczenia terytorium RP i objęta czasowym zakazem wjazdu
do Polski i państw Schengen. Nowela przewiduje też m.in. kary grzywny lub więzienia
za niszczenie infrastruktury granicznej.

Senatorowie pracowali nad ustawą
o zmianie ustawy o cudzoziemcach
oraz niektórych innych ustaw.
Nowelizację ustawy o cudzoziemcach
5 i 6 października 2022 r. rozpatrywały komisje: Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji oraz Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej. Podczas ich
posiedzeń negatywne opinie o nowelizacji
przedstawili reprezentanci Rzecznika Praw
Obywatelskich, Helsińskiej Fundacji Praw
Człowieka, Biura Wysokiego Komisarza
Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców
czy Grupy „Granica”, a także Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu. Zastrzeżenia
dotyczyły m.in. niezgodności przepisów
przygotowanych przez rząd z prawem
unijnym i międzynarodowym, a przede
wszystkim z Konwencją Genewską. Zwracano uwagę, że nowela narusza standardy
międzynarodowego prawa azylowego, iluzorycznym czyni możliwość odwołania się
od postanowienia o nieprzyznaniu ochrony międzynarodowej. Niezwykle krytycznie
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ustawę ocenili też wicemarszałkini Gabriela
Morawska-Stanecka i przewodniczący komisji praw człowieka Aleksander Pociej.
W ich ocenie nowelizacja narusza wszelkie standardy międzynarodowego prawa
azylowego, oznacza też długotrwałe pozbawienie uchodźców dostępu do polskiego terytorium i sprawiedliwych procedur
azylowych, przewidujących m.in. drogę
odwoławczą od postanowienia o nieprzyznaniu ochrony międzynarodowej. Wątpliwości budziły także kary grzywny lub
więzienia za niszczenie infrastruktury
granicznej. Zastrzeżenia dotyczyły również
braku współpracy polskich władz z Frontexem (Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej, zajmująca się kontrolą
migracji, zarządzaniem granicami i zwalczaniem przestępczości transgranicznej).
Ustawy bronili senatorowie Rafał Ambrozik, Robert Mamątow i Michał Seweryński.
Zdaniem tego ostatniego zmianę przepisów uzasadnia zagrożenie bezpieczeństwa
państwa powodowane przez osoby nielegalnie przekraczające granicę z Białorusią.
Zmusza to polskie władze do zdecydowanej

Senator Michał Seweryński podczas posiedzenia komisji praw człowieka, 5 października 2021 r.
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Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, 6 października 2021 r.

reakcji. „Porozmawiajcie z ludźmi, którzy
tam mieszkają i boją się o swoje bezpieczeństwo. To wszystko zmierza do destabilizacji
sytuacji w naszym kraju” – przekonywał senator Michał Seweryński.
7–8 października 2021 r., podczas
31. posiedzenia, jako sprawozdawca komisji
praw człowieka senator Michał Seweryński
przekonywał, że ustawa przygotowana przez
rząd uwzględnia aktualną sytuację migracyjną na wschodniej granicy RP i umożliwia
skuteczne przeciwdziałanie nadużywaniu
instytucji ochrony międzynarodowej przez
cudzoziemców. Zdaniem sprawozdawczyni
wniosku mniejszości tej komisji o odrzucenie noweli wicemarszałkini Gabrieli Morawskiej-Staneckiej argumenty przedstawione
w uzasadnieniu ustawy, dotyczące m.in. konieczności zapobiegania nielegalnej migracji
czy nadużywania procedur uchodźczych, nie
znajdują pokrycia w rzeczywistości. W jej
ocenie ustawa jest niezgodna w zasadzie ze
wszystkimi umowami międzynarodowymi,

„Cudzoziemcy mają prawo
do tego, aby wniosek o udzielenie
ochrony międzynarodowej, z którym
wystąpili na granicy lub na terytorium
państwa członkowskiego UE, został
rozpatrzony, państwa członkowskie
zaś mają obowiązek zezwolić takim
wnioskodawcom na pozostanie
na ich terytorium do czasu
rozpatrzenia wniosku”.
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których sygnatariuszem jest Polska, a także
z przepisami regulującymi ochronę granicy
zewnętrznej Unii Europejskiej, konwencją
genewską i polską konstytucją. „Cudzoziemcy mają prawo do tego, aby wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, z którym
wystąpili na granicy lub na terytorium
państwa członkowskiego UE, został rozpatrzony, państwa członkowskie zaś mają
obowiązek zezwolić takim wnioskodawcom
na pozostanie na ich terytorium do czasu
rozpatrzenia wniosku” – przekonywała
wicemarszałkini. Ostatecznie Senat wprowadził 3 poprawki do nowelizacji ustawy
o cudzoziemcach.

Wicemarszałkini Gabriela Morawska-Stanecka, sprawozdawczyni wniosku mniejszości komisji praw człowieka o odrzucenie noweli ustawy o cudzoziemcach.

27–29 października 2021 r., na 32. posiedzeniu, Izba debatowała nad ustawą o budowie zabezpieczenia granicy państwowej.
Na jej mocy na polskiej granicy z Białorusią
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Izba debatowała nad ustawą
o budowie zabezpieczenia
granicy państwowej.
powstanie zapora zabezpieczająca przed
nielegalną migracją. Na budowę nie będzie
potrzebne uzyskanie decyzji, zezwoleń, opinii i uzgodnień, co ma umożliwić szybką jej
realizację. Do zamówień związanych z inwestycją nie będzie też stosowane prawo
zamówień publicznych, a jej kontrolą zajmie się Centralne Biuro Antykorupcyjne.
Informacje dotyczące konstrukcji, zabezpieczeń i parametrów technicznych bariery nie mają podlegać prawu do informacji
publicznej ani udostępnieniu w trybie odrębnych przepisów.

Senator Marcin Bosacki.

Podczas senackiej debaty ustawę niezwykle krytycznie ocenili senatorowie Koalicji Obywatelskiej. Jak podkreślali, ich
zastrzeżeń nie budzi cel ustawy – ochrona
wschodniej granicy Polski, ale sposób jego
realizacji. W ich opinii ustawa nie przyniesie oczekiwanych przez rząd efektów,
umożliwi jedynie niekontrolowane wydatkowanie ogromnej kwoty na budowę bariery.

Ustawę niezwykle krytycznie ocenili
senatorowie Koalicji Obywatelskiej.
Jak podkreślali, ich zastrzeżeń
nie budzi cel ustawy – ochrona
wschodniej granicy Polski, ale sposób
jego realizacji. W ich opinii ustawa
nie przyniesie oczekiwanych przez
rząd efektów, umożliwi jedynie
niekontrolowane wydatkowanie
ogromnej kwoty na budowę bariery.
Wniosek o odrzucenie ustawy złożył senator
Marcin Bosacki. Jak wskazywał, ustawa dotyczy kwestii fundamentalnej – jak chronić
bezpieczeństwo państwa w sytuacji kryzysu
na polskiej granicy wschodniej, wywołanego celowo i z premedytacją przez dyktatora Białorusi Aleksandra Łukaszenkę w celu
zdestabilizowania UE, zwłaszcza państw
graniczących z Białorusią – Litwy, Łotwy
i Polski. Mówił, że sprzeciw wobec budowy muru podyktowany jest też względami
humanitarnymi w związku z brutalnym

Głosowanie w sprawie ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej.

8

Kronika Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

postępowaniem wobec rodzin czy kobiet
z małymi dziećmi, a także osamotnieniem
i niemocą polskiego rządu w polityce międzynarodowej. Ustawy bronili senatorowie Prawa i Sprawiedliwości, wskazując
na potrzebę budowy zapory. W ocenie wicemarszałka Marka Pęka w bardzo trudnym stanie prawnym i faktycznym, gdy
naruszana jest integralność Rzeczypospolitej i Unii Europejskiej, potrzebna jest jedność państwa i polskich elit politycznych.
Ostatecznie Senat wprowadził 13 poprawek
do ustawy o budowie zabezpieczenia granicy
państwowej.

Wicemarszałek Marek Pęk.

Senat pracował również nad ustawą
o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw, która ma zwiększyć skuteczność działań Straży
Granicznej, a także poprawić bezpieczeństwo funkcjonariuszy realizujących zadania
związane z ochroną polskiej granicy. Podczas posiedzenia komisji: Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,
23 listopada 2021 r., wiele uwagi poświęcono opinii Biura Legislacyjnego Kancelarii
Senatu, które stwierdziło m.in., że „istnieją
podstawy do uznania, że opiniowana ustawa jest niezgodna z art. 123 ust. 1 Konstytucji RP przez to, że jej projekt, obejmujący
swym zakresem problematykę właściwości

Senat pracował również nad ustawą
o zmianie ustawy o ochronie
granicy państwowej oraz niektórych
innych ustaw.
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władz publicznych, został rozpatrzony przez
Sejm przy zastosowaniu trybu pilnego”.
W ocenie Biura Legislacyjnego Kancelarii
Senatu nowela narusza istotę konstytucyjnej wolności poruszania się po terytorium
Polski oraz wyboru miejsca zamieszkania
i pobytu. Według senackich legislatorów
wprowadzenie tego zakazu będzie skutkować w czasie jego obowiązywania ograniczeniem możliwości korzystania także
z wolności prasy i innych środków społecznego przekazu, pozyskiwania i rozpowszechniania informacji czy uczestniczenia
w pokojowych zgromadzeniach. Negatywne opinie na temat nowelizacji przekazali także przedstawiciele Rzecznika Praw
Obywatelskich i Helsińskiej Fundacji Praw
Człowieka, którzy wskazywali m.in, że uniemożliwienie dziennikarzom pobytu w strefie nadgranicznej w istotny sposób odbiega
od międzynarodowych standardów dotyczących akredytacji w sprawie ich dostępu
do określonych obszarów w sytuacjach nadzwyczajnych. Społeczeństwo ma bowiem
prawo wiedzieć z niezależnych źródeł, jakie
działania podejmuje władza publiczna na
obszarze, który nie jest powszechnie dostępny. Istnieje też konieczność dopuszczenia
w strefie przygranicznej obecności organizacji społecznych świadczących pomoc
humanitarną, a także zapewnienia pomocy
prawnej wszystkim skarżącym, którzy na
mocy przepisów tej ustawy będą narażeni
na różne niedogodności.

W ocenie Biura Legislacyjnego
Kancelarii Senatu nowela narusza
istotę konstytucyjnej wolności
poruszania się po terytorium
Polski oraz wyboru miejsca
zamieszkania i pobytu.
Z tymi zarzutami nie zgodził się senator Marek Komorowski, uznając, że
wskazują one na nieznajomość zagrożeń występujących na terenach przygranicznych.
Senatorowie demokratycznej większości
podkreślali natomiast, że wszystkim zależy
na bezpieczeństwie naszych granic, ich profesjonalnej ochronie, ale nie można zapominać o prawach i wolnościach obywatelskich
oraz o pomocy humanitarnej dla ludzi jej
potrzebujących.
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Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, 23 listopada 2021 r.

24–26 listopada 2021 r., na 33. posiedzeniu Izby, senatorowie wprowadzili 8 poprawek do noweli ustawy o ochronie granicy
państwowej.
Sytuacji na polskiej granicy z Białorusią wiele uwagi poświęcił Parlamentarny Zespół ds. Dzieci, który 6 października
2021 r. zaapelował do rządu i prezydenta
o zapewnienie bezpieczeństwa i poszanowanie praw dzieci migrantów znajdujących
się na granicy polsko-białoruskiej. „Polska
jako sygnatariusz Konwencji o prawach dziecka zobowiązana jest do przestrzegania praw
najmłodszych we wszystkich działaniach
dotyczących dzieci, podejmowanych przez
publiczne lub prywatne instytucje opieki
społecznej, sądy, władze administracyjne
lub ciała ustawodawcze” – napisano w apelu.
„Nie możemy zgodzić się z takim traktowaniem dzieci, jakie ma miejsce obecnie, ze stosowaniem wobec nich procedur dotyczących
wszystkich nielegalnych migrantów, jednocześnie łamiąc ich prawa i dopuszczając do
ich cierpienia. Dlatego w imieniu senatorów
i posłów RP, członków Parlamentarnego
Zespołu ds. Dzieci, zwracamy się z apelem
o podjęcie działań mających na względzie
zabezpieczenie praw dzieci migrantów”
– czytamy.

Parlamentarny Zespół ds. Dzieci
6 października 2021 r.
zaapelował do rządu i prezydenta
o zapewnienie bezpieczeństwa
i poszanowanie praw dzieci
migrantów znajdujących się
na granicy polsko-białoruskiej.
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Konferencja prasowa po posiedzeniu Parlamentarnego
Zespołu ds. Dzieci.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii
Europejskiej 19 listopada 2021 r. dyskutowała o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej,
w tym polityce dezinformacji, retoryce antynatowskiej i antyunijnej rządu Łukaszenki.
W ocenie przewodniczącego komisji senatora Bogdana Klicha należało przygotować się
wcześniej na możliwy kryzys i podjąć odpowiednie działania. Zarzucił on władzom zbyt
późne wychwycenie źródeł białoruskiej operacji „Śluza” (akcja sprowadzania migrantów
na granice z państwami UE), a także spóźnione i mało skuteczne wpływanie na zaniechanie przez niektóre linie lotnicze lotów do
Mińska. W opinii senatora Bogdana Klicha
konieczne jest umiędzynarodowienie konfliktu na granicy poprzez zaangażowanie
Frontexu i Europolu (Agencja UE ds. Współpracy Organów Ścigania).
„Nie jest tak, że sytuacja się stabilizuje. Nadal mamy do czynienia z kolejnymi
próbami siłowego przekroczenia granic”
– wskazywał wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz. Zdaniem
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W opinii senatora Bogdana Klicha
konieczne jest umiędzynarodowienie
konfliktu na granicy.
przedstawiciela białoruskiej opozycji Alaksandra Milinkiewicza głównym graczem
w tych wydarzeniach jest Władimir Putin,
któremu chodzi o aneksję Białorusi. Z kolei
Alaksander Łukaszenka chce zemścić się na
Polsce za wsparcie opozycji i doprowadzić do
likwidacji sankcji nałożonych na jego kraj.
W ocenie Pawła Łatuszki, przedstawiciela
białoruskiej liderki Swiatłany Cichanouskiej,
celem sztucznie wytworzonej sytuacji migracyjnej jest hybrydowa agresja przeciwko
Polsce i Unii Europejskiej, za pomocą której
Łukaszenka chce doprowadzić do zniesienia izolacji politycznej Białorusi. Dlatego,
w jego przekonaniu, należy zwiększyć presję sankcyjną, wszcząć międzynarodowe
śledztwo przeciwko Łukaszence za masowe
represje wobec narodu i uznać jego reżim
za terrorystyczny.

Wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz
podczas posiedzenia komisji spraw zagranicznych.

Wywołany przez Łukaszenkę kryzys
był również tematem rozmów z zagranicznymi gośćmi odwiedzającymi Senat. 7 października 2021 r. przed Senatem wystąpił
przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Rik Daems, który wobec dramatycznej sytuacji na polskiej granicy
wschodniej zaapelował o podjęcie wspólnych działań. Jego zdaniem Zgromadzenie

Kryzys był również tematem
rozmów z zagranicznymi gośćmi
odwiedzającymi Senat.
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wspólnie z polskim Senatem i Sejmem
mogą odegrać istotną rolę w zwróceniu się
do Komisji Europejskiej w sprawie rozwiązania problemu na polsko-białoruskiej granicy przy poszanowaniu praw człowieka,
ochrony życia i przestrzegania Konwencji
Genewskiej. Skandaliczną sytuację na granicy, wywołaną przez reżim Alaksandara
Łukaszenki, określił jako sztuczną migrację,
przemyt osób zorganizowany przez władze
białoruskie.

Przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady
Europy Rik Daems.

Marszałek Tomasz Grodzki o kryzysie
migracyjnym na granicy polsko-białoruskiej
27 października 2021 r. rozmawiał z wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego
Robertą Metsolą. Oboje zgodzili się, że ponieważ jest to zewnętrzna granica UE, działanie
powinno być szersze i oparte na doświadczeniu dużej fali migracyjnej z 2015 r.
„Trzeba działać już, począwszy od Bagdadu
i Damaszku, a także zwiększyć presję na Łukaszenkę czy użyć nowoczesnych środków
kontroli granicy, głównie opartych na elektronice i wykorzystaniu sił ludzkich, niekoniecznie na budowaniu zapór” – zauważył
marszałek Senatu w wypowiedzi dla mediów
po spotkaniu. Jak podkreślił, z wiceprzewodniczącą PE zgodzili się, że granica zarówno
Polski, jak i UE powinna być pilnie strzeżona, m.in. poprzez rozszerzenie działań, a nie
wydawanie gigantycznych pieniędzy na zaporę. Politycy byli też zgodni, że procedury występowania migrantów o azyl, czy też
relokacji i odsyłania do krajów pochodzenia
zostały wypracowane podczas poprzedniej
fali migracji i Polska powinna skorzystać
z tych doświadczeń.
Sytuacja na wschodniej granicy Unii
Europejskiej była tematem debaty „Rosja – Ukraina – NATO. Eskalacja napięcia
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na flance wschodniej”, zorganizowanej w Senacie 21 grudnia 2021 r. przez wicemarszałka Michała Kamińskiego i Stowarzyszenie
Imienia Tadeusza Mazowieckiego. Wicemarszałek Senatu przekonywał, że sytuacja, w której „na granicy polsko-białoruskiej
toczy się wojna hybrydowa, gdy na granicy
ukraińsko-rosyjskiej stoją dwie potężne armie rosyjskie (…) zmusza do mobilizacji,
rozpoznania zagrożeń, zachęca do dyskusji
i pomyślenia o diagnozie i rozwiązaniach”.
Zdaniem byłego prezydenta Ukrainy Petra
Poroszenki na granicy ukraińsko-rosyjskiej
mamy obecnie do czynienia z jedną z najbardziej niebezpiecznych sytuacji w ciągu

Sytuacja na wschodniej granicy Unii
Europejskiej była tematem debaty
„Rosja – Ukraina – NATO. Eskalacja
napięcia na flance wschodniej”.
ostatnich 30 lat. Podkreślił, że migranci są
„bronią hybrydową”, którą Rosja wykorzystuje przeciwko wolnemu, demokratycznemu światu. Były prezydent Bronisław
Komorowski podkreślił, że brak poczucia
bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO
to nic nowego, bo to region skazany przez
historię i geopolitykę na brak poczucia bezpieczeństwa, spokoju i ładu.

Uczestnicy debaty „Rosja – Ukraina – NATO. Eskalacja napięcia na flance wschodniej”. Od lewej: wicemarszałek
Michał Kamiński, b. prezydent Ukrainy Petro Poroszenko, b. prezydent RP Bronisław Komorowski, b. minister obrony
narodowej Janusz Onyszkiewicz.
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Senacka legislacja
Rozpatrzone ustawy
31. posiedzenie Senatu
(7–8 października 2021 r.)
Zmiany w budżecie na rok 2021

Senator Kazimierz Kleina, sprawozdawca Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w sprawie nowelizacji
ustawy budżetowej na rok 2021.

Senatorowie wprowadzili 1 poprawkę do
ustawy o zmianie ustawy budżetowej na
rok 2021, zwiększającą dotację dla Narodowego Funduszu Zdrowia o 6,3 mld zł kosztem zmniejszenia wydatków majątkowych
w części: obrona narodowa. Sejm odrzucił
jednak senacką zmianę.
Nowelizacja ma zwiększyć wsparcie
„popandemicznego odbicia”, a tym samym
dalej stymulować gospodarkę. Przewiduje
dochody budżetu państwa w 2021 r. w wysokości 482,9 mld zł, wydatki – 523,4 mld zł,
deficyt zaś – 40,5 mld zł. PKB ma wzrosnąć o 4,9%, co oznacza wzrost w stosunku
do dotychczasowej ustawy budżetowej
o 0,9%. Inflacja powinna wynieść w ujęciu
średniorocznym 4,3%. Założono ponadto,
że przeciętne miesięczne wynagrodzenie
brutto w gospodarce narodowej wyniesie
5548 zł.
Ustawa weszła w życie 22 października
2021 r. (DzU z 2021 r., poz. 1900).

4 (20) – październik–grudzień 2021 r.

Dodatkowe środki z budżetu
na inwestycje i rozwój
Izba wprowadziła 7 poprawek do ustawy
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego. Senatorowie m.in. zobowiązali Radę Ministrów
do przedstawienia Sejmowi i Najwyższej
Izbie Kontroli do 31 stycznia 2023 r. informacji o realizacji wydatków, które nie wygasły w roku budżetowym 2021. Sejm jednak
odrzucił tę zmianę. Przyjął natomiast 3 poprawki, które miały charakter legislacyjny
i doprecyzowujący.
Ustawa przeznaczyła dodatkowe środki budżetowe przede wszystkim na działania proinwestycyjne i rozwojowe. Wsparcie
w wysokości 12 mld zł otrzymały jednostki
samorządu terytorialnego. Na modernizację techniczną Sił Zbrojnych przeznaczono
6,5 mld zł, na inwestycje w Policji, Straży
Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej
– 2,7 mld zł. Wydatki na drogi i kolej zwiększono o 10 mld zł. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Agencja
Rezerw Materiałowych otrzymały dodatkowo 1 mld zł na poprawę jakości życia osób
z niepełnosprawnościami. Środki na ochronę zdrowia zwiększono o 1 mld zł (200 mln zł
na uczelnie medyczne, 800 mln zł na dotację
dla Narodowego Funduszu Zdrowia). Na inwestycje w szkolnictwie wyższym i nauce też
przeznaczono dodatkowy 1 mld zł. Ustawa
umożliwiła podwyżki wynagrodzeń w jednostkach sektora finansów publicznych,
powołała także 6-procentowy fundusz motywacyjny dla pracowników państwowej sfery
budżetowej i przeznaczyła na niego z budżetu 2,7 mld zł.
Ustawa weszła w życie 22 października
2021 r. (DzU z 2021 r., poz. 1901).
Nowe zasady ustalania dochodów
jednostek samorządu terytorialnego
Senat przyjął z 30 poprawkami, w większości
legislacyjnymi i doprecyzowującymi, ustawę o zmianie ustawy o dochodach jednostek
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samorządu terytorialnego oraz niektórych
innych ustaw. Senatorowie m.in. zwiększyli
do 12 mld 399 mln zł kwotę, o którą miałaby zostać uzupełniona subwencja ogólna dla
jednostek samorządu terytorialnego (JST)
w 2021 r., a także do 7 mld 800 mln zł kwotę
części rozwojowej subwencji ogólnej. Zwiększyli również udział JST we wpływach z PIT.
Senatorowie postanowili też, że dochody
gmin, powiatów, województw i związku
metropolitalnego w województwie śląskim
odpowiednio we wpływach z podatków PIT
i CIT nie mogą być mniejsze niż w roku
poprzedzającym rok bazowy. Sejm przyjął
11 senackich poprawek, głównie legislacyjnych i doprecyzowujących.

Senator Zygmunt Frankiewicz, sprawozdawca komisji: samorządu terytorialnego oraz budżetu w sprawie nowelizacji ustawy o dochodach samorządu
terytorialnego.

Ustawa zmieniła zasady ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego
w związku z programem Polski Ład. Wprowadziła m.in. nową subwencję rozwojową
dla samorządów, która ma zwiększyć ich
możliwości inwestycyjne. Stworzyła podstawę prawną do przekazania JST z budżetu państwa w 2021 r. dodatkowych środków
jako uzupełnienie subwencji ogólnej.
Większość przepisów nowelizacji weszła w życie 26 października 2021 r. (DzU
z 2021 r., poz. 1927).
Obsługa programu „Rodzina 500 +”
wyłącznie elektronicznie
Senat odrzucił ustawę o zmianie ustawy
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
oraz niektórych innych ustaw, uzasadniając, że z jej uchwaleniem wiąże się szereg
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Senator Magdalena Kochan, sprawozdawczyni komisji:
rodziny i samorządu terytorialnego w sprawie nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

zagrożeń. Zasadniczym jest przekazanie
realizacji świadczenia wychowawczego
Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Wątpliwości senatorów budziło to, że koszty
obsługi zadania ustalono w sposób nieadekwatny do rozmiaru nałożonych obowiązków, co może skutkować przeciążeniem
pracowników ZUS i nieadekwatnym wynagrodzeniem za wykonywaną pracę.
Zdaniem senatorów składanie wniosków
o przyznanie „500 +” wyłącznie drogą
elektroniczną stanie się barierą dla rodzin
wykluczonych cyfrowo, zwłaszcza najuboższych. Stanowisko Senatu odrzucił jednak
Sejm.
Nowelizacja przewiduje, że wnioski
o świadczenie w ramach programu „Rodzina
500 +” będzie można składać tylko w sposób
elektroniczny, a wypłatę środków otrzymywać jedynie w formie bezgotówkowej na
wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego. Obsługą programu zajmie się ZUS.
Większość przepisów ustawy weszła
w życie 1 stycznia 2022 r. (DzU z 2021 r.,
poz. 1981).
Kary dla nielegalnie przekraczających
granicę RP
Izba wprowadziła 3 poprawki do ustawy
o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz
niektórych innych ustaw. Sejm przyjął
2 zmiany legislacyjne. Odrzucił zaś propozycję senatorów, aby po złożeniu zażalenia na
postanowienie o opuszczeniu Polski przez
cudzoziemca, przekraczającego wraz ze swoim małoletnim dzieckiem granicę wbrew
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przepisom, wstrzymywano wykonanie tego
postanowienia.
Na podstawie nowelizacji cudzoziemiec zatrzymany niezwłocznie po nielegalnym przekroczeniu granicy zewnętrznej
UE zostanie zobowiązany do opuszczenia
terytorium RP i objęty czasowym zakazem
wjazdu do Polski i państw Schengen. Bez
rozpoznania może zostać wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, jeśli złoży
go cudzoziemiec zatrzymany niezwłocznie po przekroczeniu granicy zewnętrznej
UE z Rosją, Białorusią i Ukrainą, chyba że
przybył bezpośrednio z terytorium, gdzie
grozi mu prześladowanie. Dane nielegalnie
przekraczającego granicę zostaną zamieszczone w wykazie cudzoziemców, których pobyt w Polsce jest niepożądany, i przekazane
do Systemu Informacyjnego Schengen do celów odmowy wjazdu.

Senator Janusz Gromek, sprawozdawca komisji samorządu terytorialnego w sprawie nowelizacji ustawy
o cudzoziemcach.

Ustawa przewiduje też kary grzywny
lub więzienia za niszczenie infrastruktury
granicznej.
Nowelizacja weszła w życie 26 października 2021 r. (DzU z 2021 r., poz. 1918).

– od kolejnej kadencji parlamentu. Senatorowie postanowili też, aby o karach w postaci
dożywotniego zakazu pracy w instytucjach
publicznych dla osób pełniących funkcje
publiczne, które popełniły przestępstwo korupcyjne, sąd decydował nie obligatoryjnie,
a fakultatywnie. Rozszerzyli ponadto katalog przestępstw korupcyjnych o działania na
szkodę interesu publicznego z przekroczeniem uprawnień lub niedopełnieniem obowiązków. Te zmiany odrzucił jednak Sejm.
Poparł natomiast 4 poprawki Senatu, zwiększające funkcjonalność partyjnych rejestrów
umów i wpłat oraz rejestru umów jednostek
sektora finansów publicznych, a także likwidujące uznaniowość wysokości kary nakładanej przez Państwową Komisję Wyborczą
za nieprawidłowości w rejestrach partyjnych.
Tzw. ustawa antykorupcyjna poszerza
katalog przestępstw, których popełnienie
będzie grozić surowymi sankcjami, m.in.
obligatoryjną utratą pracy, a w wypadku recydywy – dożywotnim zakazem pracy w instytucjach publicznych. Skazani za korupcję
nie będą mogli ubiegać się o pieniądze publiczne w ramach przetargów.
Wójtów, burmistrzów, prezydentów
miast, parlamentarzystów nie będzie można zatrudniać w spółkach, w których Skarb
Państwa lub samorząd ma co najmniej 10%
akcji lub udziałów. Skazanego za korupcję
sąd będzie mógł pozbawić praw publicznych.
Partie polityczne będą miały obowiązek
prowadzenia i aktualizacji rejestrów wpłat
i zawieranych umów, udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej
Większość przepisów noweli weszła
w życie 1 stycznia 2022 r. (DzU z 2021 r.,
poz. 2054).

„Nie” dla korupcji
Izba przyjęła z 7 poprawkami ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych
innych ustaw. Zdecydowała, że zakaz łączenia przez posłów i senatorów mandatu z zatrudnieniem lub wykonywaniem innych
zajęć w spółkach prawa handlowego, w których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego (JST) ma co najmniej
10% udziałów, będzie obowiązywał już od
1 stycznia 2022 r., a nie – jak uchwalił Sejm
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Senator Krzysztof Kwiatkowski, sprawozdawca komisji:
ustawodawczej i praw człowieka w sprawie nowelizacji
prawa karnego.
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Budowa małych domów mieszkalnych
bez pozwoleń
Senat odrzucił ustawę zmianie ustawy
– Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
o czym przesądziły zarówno tryb prac nad
projektem ustawy, jak i rozwiązania w niej zawarte. Izba uznała, że w praktyce nowe przepisy stanowią swoistą pułapkę legislacyjną dla
obywatela działającego w dobrej wierze i zaufaniu do państwa i prawa. Wątpliwości senatorów budziło, że ustawa wprowadza zbyt
daleko idące poluzowanie dotychczasowych
reguł i otwiera furtkę do nadużyć i stawiania
budynków bez należytej kontroli. Zaniepokoił
ich również zapis o zwolnieniu z obowiązku
ustanowienia kierownika budowy, który dysponuje fachową wiedzą, może się ubezpieczyć
od odpowiedzialności cywilnej i prowadzić
dziennik budowy, gdyż to przenosi na inwestora całą odpowiedzialność. Zastrzeżenia budziło również skrócenie terminu na wydanie
przez gminy warunków zabudowy do 21 dni.
Stanowisko Senatu odrzucił jednak Sejm.
Na podstawie noweli każdy będzie
mógł rozpocząć budowę małego 1-rodzinnego domu mieszkalnego dla zaspokojenia
własnych potrzeb mieszkaniowych jedynie
na podstawie zgłoszenia, bez konieczności
uzyskania pozwolenia na budowę, ustanawiania kierownika budowy i prowadzenia jej
dziennika. Budynki takie mają być wolnostojące, o powierzchni do 70 m2 i prostej konstrukcji. Liczba projektowanych budynków
nie może być większa niż 1 na każde 500 m2
powierzchni działki.
Budowę takiego domu będzie można
zacząć od razu po doręczeniu zgłoszenia
organowi administracji architektoniczno-budowlanej. W procedurze zgłoszenia będzie wolno stawiać także domki rekreacyjne
o powierzchni zwiększonej z 35 m2 do 70 m2.
Ustawa wejdzie w życie 1 marca 2022 r.
(DzU z 2021 r., poz. 1986).

32. posiedzenie Senatu
(27–29 października 2021 r.)
Budowa zapory na granicy RP z Białorusią
Izba wprowadziła 13 poprawek do ustawy
o budowie zabezpieczenia granicy państwo-
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wej. Senatorowie zdecydowali, że przy zamówieniach związanych z budową zapory będą
stosowane przepisy prawa zamówień publicznych dotyczące zamówień w dziedzinach
obronności i bezpieczeństwa, a wyłączone
jedynie te, których wartość nie przekracza
tzw. progów unijnych. Usunęli przepis, zgodnie z którym informacje dotyczące konstrukcji, zabezpieczeń i parametrów technicznych
bariery nie stanowią informacji publicznej
i nie podlegają udostępnieniu. Doprecyzowali, że decyzja wojewody o wprowadzeniu
zakazu przebywania na danym terenie będzie musiała wynikać bezpośrednio z potrzeb
związanych z budową zapory. Z zakazu mieli być wyłączeni właściciele nieruchomości
położonych na tym obszarze. Senat chciał,
by w pracach zespołu ds. przygotowania
i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej uczestniczyli przedstawiciele klubów
i kół poselskich, senackich i parlamentarnych. Zobowiązał ministra właściwego ds.
wewnętrznych i pełnomocnika ds. przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej do przedstawiania Sejmowi
co 3 miesiące sprawozdań z przebiegu inwestycji i jej użytkowania. Pozostałe zmiany
miały charakter techniczno-legislacyjny i tylko 5 takich poprawek poparł Sejm.
Zgodnie z ustawą na polskiej granicy
z Białorusią powstanie zapora zabezpieczająca przed nielegalną migracją. Do budowy
nie będą stosowane przepisy odnoszące się
do inwestycji, nie będzie też potrzebne uzyskanie decyzji, zezwoleń, opinii ani uzgodnień. Do zamówień związanych z inwestycją
nie będzie też stosowane prawo zamówień
publicznych, a ich kontrolą zajmie się Centralne Biuro Antykorupcyjne. Informacje
dotyczące konstrukcji, zabezpieczeń i parametrów technicznych bariery nie będą podlegać prawu do informacji publicznej ani
udostępnieniu w trybie odrębnych przepisów. Na mocy tej ustawy wojewoda może zakazać przebywania na określonym obszarze
nie szerszym niż 200 m od linii granicy państwowej. Nie będzie to jednak dotyczyć właścicieli nieruchomości znajdujących się w tej
strefie i osób, którym na przebywanie tam
zezwoli komendant oddziału Straży Granicznej. Możliwe będzie wywłaszczenie z nieruchomości niezbędnych do budowy bariery
i wypłata odszkodowania za nie, wydatki te
pokryją wojewodowie.
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32. posiedzenie Senatu.

Ustawa weszła w życie 4 listopada
2021 r. (DzU z 2021 r., poz. 1992).
Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania
Wielkopolskiego
Izba przyjęła bez poprawek ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego
Powstania Wielkopolskiego. To święto państwowe, upamiętniające zwycięski zryw
Polaków przeciwko Niemcom z lat 1918–19,
będzie przypadać w rocznicę wybuchu powstania, czyli 27 grudnia.
Ustawa weszła w życie 11 grudnia 2021 r.
(DzU z 2021 r., poz. 2156).

Senator Bogdan Zdrojewski, sprawozdawca komisji nauki w sprawie nowelizacji ustawy o sporcie.

mów: Team100 Junior (sportowcy w wieku
16–17 lat), Team100 (18–23 lata), Team100
Trener i stypendium ministra.
Nowelizacja zakłada także wzrost
wysokości stypendiów specjalnych i świadczeń olimpijskich, np. „emerytura olimpijska” wzrośnie o 812,78 zł, z 2844,74 zł
do 3657,52 zł.
Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2022 r.
(DzU z 2021 r., poz. 2142).
Zmiany w podatkach PIT i CIT

Senator Jerzy Fedorowicz, sprawozdawca komisji kultury w sprawie ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia
Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

Stypendia dla utalentowanych sportowców
Senat przyjął bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o sporcie, która przewiduje wprowadzenie od 2022 r. 4 nowych programów
stypendialnych dla utalentowanych zawodniczek i zawodników w wieku 16–23 lata
i dla trenerów. Dodatkowe stypendium będzie można otrzymać w ramach progra-
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Senat przyjął z 62 poprawkami ustawę
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Część z nich dotyczyła przepisów,
które Izba uznała za niezgodne z konstytucją.
Liczne zmiany miały charakter legislacyjny,
uściślający i redakcyjny. Senatorowie m.in.
przywrócili możliwość wspólnego rozliczania się osób samotnie wychowujących dzieci
na dotychczasowych zasadach i rozszerzyli
nową ulgę dla rodzin wielodzietnych na rodziny co najmniej z 3 dzieci. Tzw. ulgi dla klasy średniej senatorowie przyznali nie tylko
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32. posiedzenie Senatu.

pracownikom i prowadzącym działalność
gospodarczą, ale też uzyskującym dochody
z umów-zleceń oraz emerytom i rencistom.
Senat przywrócił też przedstawicielom wolnych zawodów, w tym medycznych, prawo
do korzystania z karty podatkowej. Wydłużył o rok, do 1 stycznia 2023 r., vacatio legis
ustawy. Zmodyfikował ponadto metodologię
obliczania ulgi dla pracowników, aby objąć
jej zakresem większe grono uprawnionych.
Zmienił też zasady opodatkowania minimalnym podatkiem dochodowym i rozszerzył
katalog podatników, którzy nie są nim objęci. Zlikwidował podwójne opodatkowanie
w związku z wprowadzeniem tzw. podatku
minimalnego od korporacji. Te zmiany Sejm
odrzucił, przyjął 32 senackie poprawki mające charakter doprecyzowujący i redakcyjny.
Nowela wprowadza rozwiązania zapisane w Polskim Ładzie, w tym podwyżkę
do 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku,
a do 120 tys. zł – pierwszego progu podatkowego, do którego obowiązuje stawka 17%,
a powyżej niego rośnie do 32%. Zmienia także zasady odliczania składki zdrowotnej, jej
część przestanie podlegać odliczeniu. Wprowadza tzw. ulgę dla klasy średniej – dla zatrudnionych na etacie i przedsiębiorców
rozliczających się na zasadach ogólnych,
a także ulgę dla pracujących emerytów. Każdy z rodziców w rodzinie mającej więcej niż
4 dzieci również uzyska odliczenie, które
zwiększy kwotę wolną od podatku.
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Nowela poszerza też możliwości stosowania tzw. estońskiego CIT (zysk firmy nie
jest opodatkowany, dopóki w niej pozostaje). Ustala również zasady obliczania składki
zdrowotnej dla przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym i zryczałtowanym oraz według karty podatkowej.
Większość przepisów noweli weszła
w życie 1 stycznia 2022 r. (DzU z 2021 r.,
poz. 2105).
Rodzinny kapitał opiekuńczy
Izba przyjęła 13 poprawek do ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym. Senatorowie wprowadzili obowiązek udostępnienia
wzoru wniosku o rodzinny kapitał opiekuńczy na stronie BIP przez ZUS. Umożliwili
składanie wniosków o kapitał w postaci papierowej przez rok od dnia wejścia ustawy
w życie. Skreślili przepis wyłączający stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych
w wypadku zamówień na usługi lub dostawy
udzielane przez ZUS na zadania związane
z przyznawaniem tego świadczenia. Sejm
odrzucił jednak te zmiany, a przyjął 6 senackich poprawek legislacyjnych, doprecyzowujących i redakcyjnych.
Ustawa wprowadza kapitał opiekuńczy
– nowe świadczenie dla rodzin z dziećmi
w wieku od 12. do 36. miesiąca życia w maksymalnej wysokości 12 tys. zł na drugie
i każde kolejne dziecko. Świadczenie będzie
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wypłacane po 500 zł miesięcznie przez 2 lata
lub po 1 tys. zł miesięcznie przez rok. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny
i nieopodatkowane.
Dla dzieci, które nie zostaną objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym, przewidziano dofinansowanie w wysokości
do 400 zł miesięcznie do pobytu w żłobku,
klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.
Większość przepisów ustawy weszła
w życie 1 stycznia 2022 r. (DzU z 2021 r.,
poz. 2270).

Senator Dorota Tobiszowska, sprawozdawczyni komisji rodziny w sprawie ustawy o rodzinnym kapitale
opiekuńczym.

Senator Przemysław Błaszczyk, sprawozdawca komisji rolnictwa w sprawie nowelizacji ustawy o ochronie
zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub
edukacyjnych.

ich hodowlę tak, aby można było zapobiec
zbędnemu bólowi czy cierpieniu zwierząt. Wprowadza tzw. zasadę 3R: zastępowanie (replacement) zwierząt, tam gdzie
to możliwe, w eksperymentach przez modele badawcze, ograniczanie (reduction)
liczby wykorzystywanych zwierząt, na których konieczne jest przeprowadzenie badania, i udoskonalenie (refinement) metody zmniejszania cierpienia zwierząt
hodowlanych.
Nowelizacja weszła w życie 1 stycznia
2022 r. (DzU z 2021 r., poz. 2338).

Ochrona zwierząt wykorzystywanych
do celów naukowych i edukacyjnych

„Pakiet wolności akademickiej”

Senat przyjął z 18 poprawkami ustawę
o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych. Izba zaostrzyła przepisy karne
za określone działania, które wyrządzają
zwierzętom krzywdę, a także administracyjne kary pieniężne za nieprzekazanie lokalnej
komisji dokumentacji, dotyczącej doświadczenia¸ które podlega ocenie retrospektywnej. Senatorowie zdecydowali ponadto,
że zgoda na wykorzystywanie dzikich zwierząt do doświadczeń może być udzielona
tylko w wyjątkowych wypadkach. Uniemożliwili też korzystanie, w zakresie dobrostanu i leczenia zwierząt, z usług doradczych
eksperta zamiast lekarza weterynarii.
Sejm te senackie zmiany odrzucił, przyjął natomiast 7 poprawek legislacyjnych
i doprecyzowujących.
Nowelizacja ma poprawić ochronę
zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych bez uszczerbku dla procedur badawczych, udoskonalić

Izba odrzuciła ustawę o zmianie ustawy
– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
oraz ustawy o szczególnych instrumentach
wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem
się wirusa SARS-CoV-2. Wątpliwości senatorów budziło m.in. uzasadnienie ingerencji
w porządek prawny za pomocą nowelizacji,
w tym co do jej zgodności z zasadą autonomii
uczelni. Ustawa budziła także zastrzeżenia
o charakterze formalnoprawnym. Sejm odrzucił jednak stanowisko Senatu.
Ustawa, przewiduje, że wyrażanie
przez nauczycieli akademickich przekonań
religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych nie będzie stanowiło przewinienia
dyscyplinarnego. Rektor będzie musiał zapewnić na uczelni poszanowanie wolności
nauczania, wolności słowa, możliwość badań naukowych, ogłaszania ich wyników,
a także debaty akademickiej organizowanej
przez członków wspólnoty uczelni z zachowaniem zasad pluralizmu światopoglądowego i przepisów porządkowych uczelni.
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Ustawa dotyczy także postępowań dyscyplinarnych na uczelniach.
Nowelizacja weszła w życie 10 grudnia
2021 r. (. (DzU z 2021 r., poz. 2141).
Nowe możliwości tworzenia studiów
na kierunkach medycznych
Izba przyjęła 29 poprawek do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw.
Wszystkie te zmiany poparł Sejm. Senatorowie zdecydowali, że o pozwolenie na prowadzenie studiów na kierunku lekarskim
i lekarsko-dentystycznym będą mogły się
ubiegać również uczelnie zawodowe, spełniające warunki ustawowe, i te, które są
stroną umowy w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.
Do 31 grudnia 2022 r. będą mogły o to także
występować uczelnie zawodowe, spełniające warunki do używania nazwy zawierającej wyrazy: „akademia nauk stosowanych”
i prowadzące co najmniej od 10 lat studia
na kierunkach: pielęgniarstwo, położnictwo
lub ratownictwo medyczne.
Nowelizacja przewiduje, że pozwolenie na utworzenie studiów na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym
może uzyskać uczelnia akademicka, która
posiada kategorię naukową A+, A albo B+
w dyscyplinach: nauki medyczne lub nauki
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o zdrowiu albo prowadzi studia co najmniej
na 1 kierunku przygotowującym do wykonywania zawodu i ma kategorię naukową
w dyscyplinach: nauki medyczne lub nauki
o zdrowiu.
Nowela określa także zasady wsparcia
dla osób odbywających odpłatne studia w języku polskim na kierunku lekarskim z obowiązkiem ich późniejszego odpracowania
w publicznej służbie zdrowia. Umorzenie
kredytu w całości będzie możliwe pod warunkiem przepracowania 10 lat w systemie
państwowej ochrony zdrowia. Kredyty na
studia medyczne będą udzielane przez banki komercyjne, z którymi BGK zawrze stosowne umowy.
Większość przepisów ustawy weszła
w życie 18 grudnia 2021 r. (DzU z 2021 r.,
poz. 2232).

Senator Wojciech Konieczny, sprawozdawca komisji
nauki w sprawie nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym i nauce.
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Mniej odpadów na wysypiskach
Senatorowie przyjęli z poprawką legislacyjną, popartą następnie przez Sejm, ustawę
o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa ma ograniczyć negatywny
wpływ na środowisko i zagrożenie dla zdrowia dzięki zmniejszeniu ilości odpadów
składowanych na wysypiskach. Wdraża do
polskiego prawa 4 unijne dyrektywy odpadowe, przewidujące zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, zapewnienie wysokiej
jakości recyklingu oraz wykorzystanie poddanych recyklingowi odpadów jako ważnego źródła surowców. Państwa członkowskie
UE do 2035 r. muszą osiągnąć 65% poziomu
przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych. Nowela wyznacza też do 2030 r. nowe, wyższe poziomy
recyklingu odpadów opakowaniowych.
Większość przepisów ustawy weszła
w życie 1 stycznia 2022 r. (DzU z 2021 r.,
poz. 2151).

32. posiedzenie Senatu.

33. posiedzenie Senatu
(24–26 listopada 2021 r.)
Większe mandaty za poważne wykroczenia
w ruchu drogowym
Izba przyjęła 17 poprawek do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
oraz niektórych innych ustaw. Senatorowie
zdecydowali, że kierowca przekraczający
prędkość o nie więcej niż 30 km/h, będzie
podlegał karze grzywny od 400 do 800 zł,
a powyżej 30 km/h – karze grzywny nie niższej niż 800 zł; w wypadku recydywy grzywna wyniesie nie mniej niż 3 tys. zł. Te zmiany
odrzucił jednak Sejm. Poparł natomiast
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Senator Joanna Sekuła, sprawozdawczyni komisji praw
człowieka w sprawie nowelizacji prawa drogowego.

11 senackich poprawek o charakterze legislacyjnym, technicznym i doprecyzowującym, a także tę, zgodnie z którą z centralnej
ewidencji kierowców będą usuwane dane
nie tylko o wysokości grzywien nałożonych
w drodze mandatu karnego, ale także o ich
uiszczeniu.
Nowelizacja ma zwiększyć bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Zmienia
stawki mandatów za najgroźniejsze wykroczenia, m.in. za jazdę po spożyciu alkoholu lub bez odpowiednich uprawnień,
przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h,
spowodowanie zagrożenia dla pieszych.
Podwyższa też maksymalne stawki grzywny w kodeksie wykroczeń i w postępowaniu
mandatowym. Fałszowanie wskazań tachografów przez przewoźników drogowych
będzie karane odebraniem prawa jazdy
na 3 miesiące.
Nowelizacja ułatwia też przyznawanie
renty bliskim osoby zmarłej w wyniku wypadku drogowego. Usprawnia także egzekucję mandatów, od ich zapłacenia uzależnia
usunięcie punktów karnych.
Większość przepisów ustawy weszło
w życie 1 stycznia 2022 r. (DzU z 2021 r.,
poz. 2328).
Podwyżka stawek podatku akcyzowego
Senat odrzucił ustawę o zmianie ustawy
o podatku akcyzowym oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz
niektórych innych ustaw. Na decyzję Izby
wpłynęły zastrzeżenia natury konstytucyjnej i dotyczące niezgodności ustawy z zasadą równości podatkowej. Stanowisko Izby
odrzucił jednak Sejm.
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Nowelizacja podnosi o 10% stawki akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje
fermentowane i wyroby pośrednie, ze 100%
do 105% – minimalną stawkę akcyzy na papierosy i o 100% stawki kwotowej na tzw.
wyroby nowatorskie. Wprowadza również
minimalną stawkę akcyzy na tytoń do palenia w wysokości 100%. Ustala również tzw.
ścieżki dojścia do stawek docelowych. W latach 2023–27 podatek akcyzowy na alkohol
etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane
i wyroby pośrednie ma być corocznie podnoszony o 5%, a na papierosy, tytoń do palenia,
cygara, wyroby nowatorskie i susz tytoniowy
– stawka kwotowa co roku o 10%.
Większość przepisów ustawy weszła
w życie 1 stycznia 2022 r. (DzU z 2021 r.,
poz. 2313).
Zmiany sposobów rozliczania energii
wytwarzanej w instalacjach OZE
Izba odrzuciła ustawę o zmianie ustawy
o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Senatorowie zarzucili jej przede wszystkim brak konsultacji
publicznych. W opinii Senatu zasadność
rozwiązań noweli w zakresie budowania
fundamentów nowego rynku energii elektrycznej, gdzie energetyka obywatelska
będzie odgrywała kluczową rolę, budzi
wątpliwości. Nowelizacja może istotnie
zahamować rozwój sektora prosumentów
indywidualnych, jaki się w Polsce rozwija. Sejm odrzucił jednak stanowisko
Senatu.
Nowela dostosowuje przepisy do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2018/2001 z 11 grudnia 2018 r. w sprawie

Senator Stanisław Gawłowski, sprawozdawca Komisji
Nadzwyczajnej ds. Klimatu w sprawie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii.
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promowania stosowania energii ze źródeł
odnawialnych. Wprowadza m.in. zmiany dotyczące prosumentów i sposobów rozliczania energii wytwarzanej w ich instalacjach
i przekazywanych do systemu energetycznego. Zakłada odrębne rozliczenie wartości
energii wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej i energii elektrycznej
pobranej z sieci.
Większość przepisów ustawy wejdzie
w życie 1 kwietnia 2022 r. (DzU z 2021 r.,
poz. 2376).
Zapobieganie skokowym podwyżkom
cen gazu
Senat wprowadził 3 poprawki o charakterze
legislacyjnym i doprecyzowującym do ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne,
następnie przyjął je Sejm.

Senator Wojciech Piecha, sprawozdawca komisji gospodarki narodowej w sprawie nowelizacji prawa
energetycznego.

Nowela umożliwia sprzedawcom gazu
przeniesienie na kolejne okresy taryfowe
wzrostu cen zakupu gazu w trakcie obowiązywania taryfy. Sprzedawcy, których taryfy
zatwierdza prezes Urzędu Regulacji Energetyki, do 30 czerwca 2022 r. mogą przedłożyć do zatwierdzenia taryfę uwzględniającą
koszty zakupu gazu planowane w czasie jej
obowiązywania. Jeżeli w tym czasie koszty zakupu będą wyższe od zaplanowanych,
sprzedawca będzie mógł je odzyskać w kolejnych taryfach, obowiązujących od początku
2023 r. Na ich uwzględnienie w następnych
taryfach będzie miał 3 lata, począwszy
od stycznia 2023 r.
Nowelizacja weszła w życie 10 grudnia
2021 r. (DzU z 2021 r., poz. 2271).
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Promocja ekologicznych
i energooszczędnych pojazdów

elektrycznych na wniosek mieszkańców danego budynku.
Większość przepisów ustawy weszła
w życie 24 grudnia 2022 r. (DzU z 2021 r.,
poz. 2269).
Obostrzenia w strefie przygranicznej

Senator Stanisław Lamczyk, sprawozdawca komisji:
gospodarki narodowej oraz infrastruktury w sprawie
nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach
alternatywnych.

Senat przyjął z 43 poprawkami ustawę
o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw. Senatorowie m.in. ograniczyli
możliwość powstania opóźnień w realizacji inwestycji drogowych przez jednostki
samorządu terytorialnego (JST). Określili
termin, do którego pojazdy samochodowe
napędzane gazem ziemnym będą zwolnione z zakazu wjazdu do strefy czystego transportu. Ustalili wytyczne dla gmin
w sprawie ustanawiania dodatkowych wyłączeń od zakazu wjazdu do strefy czystego transportu. Ułatwili również gminom
budowanie i uruchamianie ogólnodostępnej stacji ładowania, jeśli nie wykona tego
operator systemu dystrybucyjnego. Te senackie zmiany odrzucił jednak Sejm, który
przyjął wyłącznie 34 poprawki o charakterze legislacyjnym, doprecyzowującym
i redakcyjnym.
Nowela wprowadziła do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady, m.in. w sprawie: promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów, transportu drogowego czy wspólnych
zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej. Sprecyzowała zasady tworzenia
stref czystego transportu, można je będzie
ustanawiać we wszystkich gminach, niezależnie od liczby mieszkańców.
Ustawa uregulowała także procedury
instalacji punktów poboru energii w budynkach wielorodzinnych, co ma ułatwić
montaż punktów ładowania samochodów
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Senat wprowadził 8 zmian do ustawy
o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw.
Jedna z senackich poprawek umożliwiała
dziennikarzom i przedstawicielom organizacji pozarządowych dostęp do strefy
przygranicznej objętej działaniem ustawy. Senatorowie proponowali też m.in.,
aby strefa obejmowała część województw
podlaskiego i lubelskiego, żeby przepisy
umożliwiające wprowadzenie czasowego
zakazu przebywania na określonym terytorium straciły moc po upływie 3 miesięcy,
a naruszenie czasowego zakazu przebywania na tym terenie karane było wyłącznie
grzywną. Chcieli ponadto, żeby rekompensaty w związku z wprowadzeniem stanu
wyjątkowego otrzymali też przedsiębiorcy
prowadzący działalność kulturalną, rozrywkową i rekreacyjną oraz realizujący
przewozy turystyczne. Sejm odrzucił jednak senackie poprawki.
Nowelizacja ma zwiększyć skuteczność działań Straży Granicznej w celu
ochrony granicy państwowej RP w wypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub
porządku publicznego, a także poprawić
bezpieczeństwo funkcjonariuszy SG wykonujących zadania związane z jej ochroną. Umożliwia m.in. ministrowi spraw
wewnętrznych wprowadzenie czasowego

Wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Wąsik.
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zakazu przebywania na określonym obszarze Polski w strefie nadgranicznej, stanowiącej granicę zewnętrzną UE.
Większość przepisów ustawy weszła
w życie 1 grudnia 2022 r. (DzU z 2021 r.,
poz. 2191).
Świadczenie wyrównawcze
dla pobierających wcześniejsze
emerytury z tytułu opieki
nad dzieckiem niepełnosprawnym
Senat poparł z 12 poprawkami ustawę
o świadczeniu wyrównawczym dla osób
uprawnionych do wcześniejszej emerytury
z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi
stałej opieki. Postanowił m.in., że uprawnione do świadczenia wyrównawczego będą
wszyscy pobierający świadczenia emerytalno-rentowe i spełniający warunki do przyznania im świadczenia pielęgnacyjnego,
jeżeli otrzymują emerytury czy renty niższe
niż świadczenia pielęgnacyjne. Wszystkie senackie zmiany odrzucił jednak Sejm.

Senator Jan Filip Libicki, sprawozdawca komisji rodziny
w sprawie ustawy o świadczeniu wyrównawczym dla
osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki.

Ustawa przyznaje osobom pobierającym
emerytury EWK (wcześniejsza emerytura
z tytułu opieki nad dzieckiem wymagającym
stałej opieki) świadczenie wyrównawcze, jeśli ich emerytury są niższe niż świadczenie.
Świadczenie wyrównawcze przyznaje się na
wniosek osoby uprawnionej do emerytury
lub renty EWK, złożony w ZUS lub innym
organie, który je wypłaca. Jego wysokość jest
równa różnicy pomiędzy kwotami świadczenia pielęgnacyjnego a pobieranego świadczenia emerytalno-rentowego.
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Nowelizacja weszła w życie 1 stycznia
2022 r. (DzU z 2021 r., poz. 2314).

34. posiedzenie Senatu
(14–16 grudnia 2021 r.)
Uproszczenie procedur zakupu sprzętu
dla wojska
Senat odrzucił ustawę o zmianie ustawy
– Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o niektórych umowach zawieranych
w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa
państwa, argumentując, że dotychczasowe
przepisy nie uniemożliwiają realizacji celu
przyświecającego projektodawcom. Senatorowie zwrócili uwagę, że warunkiem uznania prawa za dobre jest jego stabilność,
a ingerencja w porządek prawny powinna
następować tylko wówczas, gdy prawodawca spodziewa się uzyskać znaczną korzyść,
a nie tylko nieznacznie poprawić istniejący
stan prawny. Sejm odrzucił jednak stanowisko Senatu.
Nowelizacja wprowadza zmiany dotyczące zakupów dla wojska, dokonywanych
ze względu na podstawowy interes bezpieczeństwa państwa. Na jej podstawie najważniejszym aktem prawnym określającym
tryb zakupu sprzętu wojskowego o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa będzie art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej. Zgodnie z nim państwo
członkowskie może podejmować kroki, które
uważa za konieczne dla ochrony podstawowych interesów jego bezpieczeństwa, odnoszące się do produkcji lub handlu bronią,
amunicją lub materiałami wojennymi.
Nowelizacja weszła w życie 20 stycznia
2022 r. (DzU z 2022 r., poz. 25).
Czasowa obniżka akcyzy na prąd
i niektóre paliwa
Izba przyjęła z 2 zmianami ustawę o zmianie
ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, które zostały odrzucone
przez Sejm. Obniżały one akcyzę również na
olej napędowy przeznaczony do celów opałowych, olej opałowy i paliwa opałowe, a także
wyłączały sprzedaż tych paliw z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej.
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Większość przepisów weszła w życie
18 grudnia 2021 r. (DzU z 2021 r., poz. 2349).
Dodatkowe środki na szkolnictwo wyższe
i badania medyczne

Senator Ryszard Świlski, sprawozdawca komisji budżetu w sprawie nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym.

Nowelizacja wprowadza zwolnienie
z akcyzy energii elektrycznej sprzedawanej
gospodarstwom domowym od 1 stycznia do
31 maja 2022 r., a także obniżkę jej stawek na
niektóre paliwa silnikowe (benzyna silnikowa, olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, gaz skroplony LPG)
w okresie od 20 do 31 grudnia 2021 r. i od
1 stycznia do 31 maja 2022 r. Nowela na okres
1 stycznia–31 maja 2022 r. wyłącza sprzedaż
tych paliw z opodatkowania podatkiem od
sprzedaży detalicznej. Rozwiązania te mają
powstrzymać wzrost inflacji.

Senatorowie wprowadzili 19 poprawek
do ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok
2022. Skreślili przepisy, które pozwalają wykorzystać środki z Funduszu Szerokopasmowego lub Funduszu – Centralna Ewidencja
Pojazdów i Kierowców na finansowanie zadań związanych z informatyzacją państwa,
a także umożliwiają udzielenie Centrum
Obsługi Administracji Rządowej dotacji
celowych w 2022 r. Wykreślili też przepis
przewidujący, że w 2022 r. wydatki związane z infrastrukturą transportu lądowego
mogą być mniejsze niż 18% planowanych
na ten rok wpływów z podatku akcyzowego
od paliw silnikowych. Wprowadzili ponadto poprawki uniemożliwiające przesuwanie środków w ramach budżetów kancelarii
prezydenta i premiera, a także Ministerstwa
Obrony Narodowej. Senatorowie nie zgodzili się na przekazanie skarbowych papierów
wartościowych na tworzenie wydziałów
lekarskich tylko na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie Kardynała Stefana
Wyszyńskiego. Żadna z tych poprawek nie

Głosowanie w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022.
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uzyskała jednak poparcia Sejmu. Pozostałe
zmiany miały charakter legislacyjny i doprecyzowujący, Sejm przyjął 9 z nich.
Ustawa ustala odpisy na fundusze socjalne na podstawie wartości z roku 2019,
odmraża podstawy ich naliczania w stosunku do regulacji z 2021 o 1 rok. Przewiduje
też przekazanie w 2022 r. skarbowych papierów wartościowych o wartości 500 mln zł
na szkolnictwo wyższe i naukę oraz obligacji o wartości 1 mld zł na rzecz Agencji Badań Medycznych i Narodowego Funduszu
Zdrowia. Przewiduje również zwiększenie
o 180 mln zł subwencji z przeznaczeniem
na zwiększenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach, a także ustalenie
w 2022 r. wysokości wynagrodzeń sędziów,
prokuratorów i innych pracowników w odniesieniu do ogłoszonego przez GUS przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale
2020 r.
Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2022 r.
(DzU z 2021 r., poz. 2445).
Świadczenie ratownicze dla strażaków OSP
oraz ratowników z TOPR i GOPR
Izba przyjęła ustawę o ochotniczych strażach pożarnych z 24 poprawkami. Senatorowie skrócili do 20 lat zarówno dla kobiet,
jak i mężczyzn okres czynnego uczestnictwa
w działaniach ratowniczych, od którego zależy prawo do świadczenia ratowniczego.
Rozszerzyli także katalog zadań OSP o zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego
miejscowego zagrożenia i prowadzenie działań prewencyjnych z tym związanych. Poprawki te nie zostały zaakceptowane przez
Sejm. Zgodził się on natomiast na proponowane przez Senat skreślenie przepisu,
na podstawie którego działania strażaków
ratowników OSP miałby organizować i koordynować naczelnik wyznaczony przez zarząd ochotniczej straży pożarnej. Akceptację
posłów uzyskało łącznie 14 zmian, w tym
propozycja, aby gmina zapewniała ubezpieczenia członkom młodzieżowych i dziecięcych drużyn pożarniczych, a także poprawki
legislacyjne i doprecyzowujące.
Ustawa wprowadziła m.in. świadczenie ratownicze dla strażaków ratowników
ochotniczych straży pożarnych (OSP), którzy
co najmniej 25 lat (mężczyźni) i 20 lat
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Senator Marek Komorowski, sprawozdawca komisji
samorządu terytorialnego w sprawie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych.

(kobiety) brali czynny udział w akcjach ratowniczych. Świadczenie w wysokości 200 zł
miesięcznie będzie wypłacane przez Zakład
Emerytalno-Rentowy MSWiA po osiągnięciu
65. roku życia (mężczyźni) i 60. roku życia
(kobiety). Świadczenie przysługiwać będzie
także ratownikom górskim z TOPR i GOPR.
Wprowadzona ustawą legitymacja strażaka ochotnika będzie uprawniała do korzystania ze zniżek w środkach transportu
publicznego czy na bilety wstępu na wydarzenia kulturalne i sportowe.
Ustawa przewiduje także odszkodowania dla strażaków ratowników OSP i ich rodzin w wypadku uszczerbku na zdrowiu lub
śmierci strażaka ratownika OSP lub poniesienia szkody w mieniu w związku z udziałem w działaniach ratowniczych.
Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2022 r.
(DzU z 2021 r., poz. 2490).
Program modernizacji służb mundurowych
Senatorowie poparli z 18 poprawkami ustawę o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej
Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa
w latach 2022–2025”, o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej
w latach 2022–2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw. Opowiedzieli się za złagodzeniem zasad, które
ograniczają i odraczają w czasie możliwość
awansowania policjantów na wyższe stanowiska służbowe. Doprecyzowali przepisy regulujące usuwanie policjantów ze szkolenia
zawodowego, a także określające możliwość
powrotu i dokończenia przerwanego szkolenia. Uniemożliwili zwolnienie ze służby
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ciężarnej policjantki, usuniętej ze szkolenia
zawodowego podstawowego. Dodali też przepis przejściowy, dzięki któremu policjanci
mianowani lub powołani na stanowisko służbowe przed 1 stycznia 2023 r. zachowają prawo do zajmowania tego stanowiska i bycia
mianowanym albo powołanym na równorzędne stanowisko służbowe, jeżeli spełniają wymagania w zakresie wykształcenia.
Sejm przyjął wszystkie senackie poprawki
z wyjątkiem 2, które zwiększały podwyżki
dla pracowników jednostek organizacyjnych
Policji i Straży Granicznej.
Ustawa ustanawia trzeci tego typu wieloletni program, który zakłada przeznaczenie ponad 10 mld zł na modernizację służb
mundurowych, w tym: dla policji ponad
6,4 mld zł, dla Straży Granicznej ponad
1,4 mld, dla Państwowej Straży Pożarnej
ponad 1,9 mld, a dla Służby Ochrony Państwa – 214 mln zł. W ramach programu
przewidziano wydatki m.in. na inwestycje budowlane, zakupy sprzętu, odtworzenie 250 posterunków policji w małych
miejscowościach, reorganizację Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego
Policji, czy na budowę 53 nowych strażnic
na granicy. Ponad 5,6 mld zł zaplanowano m.in. na wzmocnienie etatowe formacji
i na podwyższenie wynagrodzeń pracowników cywilnych.

Większość przepisów ustawy weszła
w życie 1 stycznia 2022 r. (DzU z 2021 r.,
poz. 2448).
Rekompensata dla gmin za zmiany podatku
od elektrowni wiatrowych
Senat przyjął bez poprawek ustawę o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu
opodatkowania elektrowni wiatrowych. Rekompensata będzie dotyczyć około 200 gmin,
na terenie których są elektrownie wiatrowe.
Łączną wysokość rekompensat oszacowano
na 524,43 mln zł.
Rekompensaty będą wypłacane z budżetu państwa na wniosek danej gminy
w 2022 r.
Ustawa wejdzie w życie 5 lutego 2022 r.
(DzU z 2022 r., poz. 30).
Dodatek osłonowy
Izba wprowadziła 5 zmian do ustawy o dodatku osłonowym. Jedna z nich uprościła
postępowania w sprawie wypłaty tego dodatku, m.in. dzięki rezygnacji z konieczności wydania decyzji o jego przyznaniu
przez wójta, burmistrza lub prezydenta
miasta. Takiej decyzji będzie wymagała
natomiast odmowa przyznania dodatku.

34. posiedzenie Senatu.
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Kolejna poprawka zmieniła termin, od
którego nie będą rozpoznawane wnioski
o przyznanie dodatku energetycznego.
Będzie to dzień wejścia ustawy w życie,
a nie 1 stycznia 2022 r., jak uchwalił Sejm.
Te zmiany zaakceptowali posłowie. Nie
zgodzili się natomiast na proponowane przez Senat zwiększenie z 4,7 mld
do 9,4 mld zł środków w budżecie państwa na wypłatę dodatków osłonowych,
tak aby przez cały czas obowiązywania
ustawy były one wypłacane w planowanej
wysokości.
Ustawa stanowi kolejną część tarczy
antyinflacyjnej, która ma zrekompensować
wzrost cen energii, gazu i żywności. Wprowadza dodatek osłonowy, który w 2022 r.
wyniesie od 400 zł dla 1-sobowego gospodarstwa domowego do 1150 zł dla gospodarstwa składającego się co najmniej
z 6 osób. W przypadku gospodarstw, w któ-

Zwolnienie z opłat za pobyt rodzica
w domu pomocy społecznej
Senat poparł bez poprawek nowelizację
ustawy o pomocy społecznej, która przewiduje, że dorosłe dziecko nie będzie musiało ponosić opłat za pobyt rodzica w domu
pomocy społecznej (DPS), jeśli wykaże,
że w przeszłości rażąco naruszał on obowiązek alimentacyjny lub zaniedbywał obowiązki rodzicielskie, doprowadzając do ustania
więzi rodzinnych. Zgodnie z nowelą z opłaty zwolniona będzie także osoba pokrzywdzona przestępstwem umyślnym, nie tylko
z użyciem przemocy, ściganym z oskarżenia publicznego, popełnionym przez tego
pensjonariusza.
Zwolnienie z odpłatności za pobyt
członka rodziny w DPS ma dotyczyć przestępstw popełnionych zarówno na szkodę
osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty, jej
małoletniego rodzeństwa lub jej rodzica (tak
jak dotychczas), a także tych, w których pokrzywdzonym jest dziecko tej osoby lub pełnoletnie rodzeństwo, nieporadne ze względu
na wiek lub stan zdrowia.
Nowelizacja weszła w życie 27 stycznia
2022 r. (DzU z 2022 r., poz. 66).
Dodatkowe świadczenie dla działaczy
opozycji antykomunistycznej oraz osób
represjonowanych z powodów politycznych

Senator Ryszard Majer, sprawozdawca komisji rodziny oraz gospodarki narodowej w sprawie ustawy
o dodatku osłonowym.

rych głównym źródłem ogrzewania jest
kocioł na paliwo stałe, kominek, koza itp.
urządzenia, dodatek jest wyższy o 25%. Dodatek osłonowy otrzymają osoby, których
dochód miesięczny nie przekracza 2100 zł
w wypadku 1-osobowego gospodarstwa domowego i 1500 zł w wypadku gospodarstw,
w których jest więcej osób. Wypłata będzie
się odbywać w 2 ratach, w marcu i grudniu
2022 r.
Większość przepisów ustawy weszła
w życie 4 stycznia 2022 r. (DzU z 2022 r.,
poz. 1).
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Izba przyjęła z 3 poprawkami ustawę o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla
działaczy opozycji antykomunistycznej oraz
osób represjonowanych z powodów politycznych. Dwie z nich, przyjęte przez Sejm, doprecyzowują, że świadczenie to nie będzie
wliczane do kwoty uprawniającej do uzyskania świadczenia uzupełniającego dla osób
niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
Ustawa przyznaje osobom o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych prawo
do jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 3 tys. zł, zwolnionego
od podatku dochodowego. Prawo do świadczenia uzyskają osoby, które status działacza opozycji antykomunistycznej i osoby
represjonowanej z powodów politycznych
uzyskały na podstawie decyzji szefa Urzędu
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
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34. posiedzenie Senatu.

do 31 grudnia 2021 r. Wypłata tego świadczenia nastąpi do 31 marca 2022 r.
Ustawa weszła w życie 29 grudnia 2021 r.
(DzU z 2021 r., poz. 2430).
Fundusz kompensacyjny szczepień
ochronnych
Senatorowie wprowadzili 8 zmian do ustawy
o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
oraz niektórych innych ustaw. Zdecydowali,
że – tworzony nowelą – fundusz kompensacyjny szczepień ochronnych obejmie także osoby, które poddadzą się szczepieniom
zalecanym, a nie tylko przeciw COVID-19
i obowiązkowym. Postanowili też, że odszkodowanie byłoby wypłacane za wszelkie
działania niepożądane, które wystąpią po
przyjęciu szczepienia, a nie tylko te, które
znajdują się w charakterystyce produktu
leczniczego danej szczepionki. Opowiedzieli się ponadto za tym, by wniosek o przyznanie świadczenia kompensacyjnego był
bezpłatny. Sejm odrzucił jednak te poprawki. Zgodził się jedynie, aby to minister zdrowia określił w drodze rozporządzenia wzór
wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego za niepożądany odczyn poszczepienny. Posłowie poparli ponadto 2 poprawki
legislacyjne.

4 (20) – październik–grudzień 2021 r.

Nowelizacja tworzy fundusz kompensacyjny szczepień ochronnych, którego dysponentem będzie rzecznik praw pacjenta.
Wypłacane z niego świadczenie ma przysługiwać osobie zaszczepionej, u której w ciągu
3 lat od szczepienia wystąpiły działania niepożądane, wymienione w „Charakterystyce
produktu leczniczego”, a która była hospitalizowana co najmniej przez 14 dni albo doznała wstrząsu anafilaktycznego.
Większość przepisów ustawy weszła
w życie 27 stycznia 2022 r. (DzU z 2022 r.,
poz. 64).

Senator Agnieszka Gorgoń-Komor, sprawozdawczyni
komisji zdrowia w sprawie nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi.
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Dłuższy termin ważności bonu
turystycznego
Senat przyjął z, odrzuconą następnie przez
Sejm, poprawką redakcyjną ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
Nowelizacja wydłuża do 30 września
2022 r. termin na dokonywanie płatności
za pomocą Polskiego Bonu Turystycznego,
którym można płacić za usługi hotelarskie
lub imprezy turystyczne realizowane przez
przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terenie kraju.
Nowela umożliwi również jednostkom
oświaty wydawanie pieniędzy w ramach
wsparcia na pomoce dydaktyczne do nauki
zdalnej.
Większość przepisów ustawy obowiązuje od 16 grudnia 2021 r. (DzU z 2021 r.,
poz. 2317).
Zasady zatrzymywania fałszywych
pieniędzy
Z 4 poprawek legislacyjnych i redakcyjnych,
zaproponowanych przez Izbę do ustawy
o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy, poparcie Sejmu uzyskała tylko 1 zmiana
redakcyjna.
Nowelizacja przewiduje, że minister
sprawiedliwości – w porozumieniu z ministrem właściwym ds. wewnętrznych i po

zasięgnięciu opinii prezesa Narodowego
Banku Polskiego – będzie określał w rozporządzeniu zasady i tryb postępowania przy
zatrzymywaniu fałszywych pieniędzy oraz
postępowania z nimi. Nowela zakłada ponadto, że od 2022 r. o 5,2% ma się zwiększyć
wynagrodzenie osób pracujących w zakładach karnych.
Ustawa wejdzie w życie 6 kwietnia
2022 r. (DzU z 2022 r., poz. 22).

Senackie projekty ustaw
32. posiedzenie Senatu
(27–29 października 2021 r.)
Wsparcie dla gmin uzdrowiskowych
Projekt ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz
o gminach uzdrowiskowych zakłada, że w latach 2022–23 gminy uzdrowiskowe otrzymałyby dotację z budżetu państwa w wysokości
równej wpływom z tytułu opłaty uzdrowiskowej, pobranej w uzdrowisku w 2019 r.
Dotacja zostałaby przeznaczona na realizację zadań związanych z zachowaniem funkcji
leczniczych uzdrowiska.
Senatorowie w uzasadnieniu zwrócili
uwagę, że ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej z powodu pandemii
COVID-19 istotnie obniżyły dochody gmin
uzdrowiskowych, przede wszystkim z powodu drastycznego zmniejszenia wpływów
z opłaty uzdrowiskowej.

33. posiedzenie Senatu
(24–26 listopada 2021 r.)
Zmiany dla prosumentów energii
elektrycznej z OZE

Senator Leszek Czarnobaj, sprawozdawca komisji budżetu w sprawie noweli ustawy o Narodowym Banku
Polskim oraz kodeksu karnego wykonawczego.
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Projektowana ustawa o zmianie ustawy
o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne wprowadza m.in.
definicje nowych podmiotów, które mogą
funkcjonować na rynku: elektroprosument,
elektroprosument zbiorowy, elektroprosument wirtualny i agregator sprzedaży. Wszyscy elektroprosumenci mają się rozliczać
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w stosunku ilościowym 1 do 1 – ilości energii
elektrycznej wprowadzonej do sieci w stosunku do ilości energii elektrycznej pobranej
z tej sieci na własne potrzeby. Elektroprosument i sprzedawca będą mogli także ustalić
inne zasady rozliczenia. Elektroprosument
będzie miał prawo przypisać do jednego
miejsca dostarczania energii elektrycznej,
w którym pobiera energię elektryczną, moc
przyłączeniową instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) nieprzekraczającą łącznie
100 kW.
Zgodnie z projektem nie byłyby naliczane opłaty OZE i kogeneracyjne od pobranej
energii elektrycznej, podlegającej rozliczeniu i magazynowanej w magazynach energii.
Dla instalacji z magazynami energii projekt
przewiduje 30-procentową ulgę w opłatach
dystrybucyjnych. Zasady obecnie obejmujące tylko prosumentów objęłyby też elektroprosumentów zbiorowych i wirtualnych,
dzięki temu zwiększy się grupa, która będzie mogła uczestniczyć w transformacji
energetyczno-klimatycznej i osiągać z tego
tytułu przychody.

34. posiedzenie Senatu
(14–16 grudnia 2021 r.)
Kontakt telefoniczny tymczasowo
aresztowanego z obrońcą
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
karny wykonawczy umożliwia wydanie bezterminowej zgody na korzystanie przez tymczasowo aresztowanego z telefonu w celu
utrzymywania kontaktu ze swoim obrońcą.
Zgodnie z projektem organ, do dyspozycji
którego pozostaje tymczasowo aresztowany,
na wniosek obrońcy będzie wydawał zgodę
na kontakty telefoniczne. Zgoda obowiązywać będzie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
Inicjatywa ustawodawcza jest realizacją postulatu zawartego w petycji P10–85/20,
wniesionej do Senatu przez Naczelną Radę
Adwokacką.
Prawo ubezwłasnowolnionych częściowo
do głosowania w wyborach do Parlamentu
Europejskiego

Pasy techniczne do wykorzystania
w gminach nadmorskich
Projekt ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich umożliwia gminom nadmorskim wykorzystywanie pasa technicznego,
na którym znajdują się plaże, w celach rekreacyjnych, turystycznych, sportowych
i kulturalnych, z zachowaniem wymogów
bezpieczeństwa i ochrony środowiska. O zamiarze skorzystania z tego uprawnienia gmina będzie musiała zawiadomić właściwego
dyrektora urzędu morskiego, wskazując
m.in. rodzaj, miejsce i okres – nie dłuższy
niż 10 lat – wykorzystywania pasa.

33. posiedzenie Senatu.
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Senator Robert Mamątow, sprawozdawca komisji: ustawodawczej oraz praw człowieka w sprawie
2 projektów nowelizacji ustaw: kodeksu karnego wykonawczego oraz kodeksu wyborczego.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
wyborczy przyznaje osobom częściowo ubezwłasnowolnionym czynne prawo wyborcze
w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Zgodnie z projektem prawo do głosowania
w wyborach do PE miałaby osoba, która najpóźniej w dniu głosowania ukończy 21 lat,
co najmniej od 5 lat stale zamieszkuje w Polsce lub na terytorium innego państwa członkowskiego UE i nie jest ubezwłasnowolniona
prawomocnym orzeczeniem sądu. O rodzaju orzeczonego ubezwłasnowolnienia urzędy
gmin byłyby informowane przez sądy.
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Projekt realizuje postulat zawarty w petycji P10–72/20, wniesionej do Senatu przez
Helsińską Fundację Praw Człowieka.
Status działacza opozycji
antykomunistycznej lub represjonowanego
z powodów politycznych dla zmarłych
Projekt ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz
osobach represjonowanych z powodów
politycznych oraz ustawy o orderach i odznaczeniach umożliwia stowarzyszeniom,
fundacjom, związkom zawodowym, stowarzyszeniom zawodowym i twórczym oraz
organizacjom pracodawców występowanie
z wnioskiem o potwierdzenie wobec osoby
zmarłej statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej
z powodów politycznych. Obecnie wniosek
taki może zostać złożony tylko przez wdowę lub wdowca albo innego członka rodziny. Projekt doprecyzowuje także przesłanki
umożliwiające uzyskanie potwierdzenia statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów
politycznych.

Uchwały Senatu
31. posiedzenie Senatu
(7–8 października 2021 r.)
Rezolucja o miejscu Polski w Unii
Europejskiej
W rezolucji Senat uznał orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2021 r.,
dotyczące prymatu prawa krajowego przed
europejskim, za niezgodne z podstawowymi zasadami Konstytucji RP i sprzeczne
z wymogami polskiej racji stanu. Wyraził
też obawę, że „orzeczenie to, wydane przez
Trybunał kontrolowany przez partię rządzącą, stanowi prawny wstęp do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej”. Zdaniem
senatorów Konstytucja RP i prawo Unii Europejskiej nie stoją w sprzeczności, przeciwnie, odnosząc się do tych samych wartości:
wolności, godności jednostki, solidarności
społecznej i rządów prawa – uzupełniają się.
„Senat deklaruje, że będzie stał na straży
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Senator Bogdan Klich, sprawozdawca komisji: spraw
zagranicznych oraz praw człowieka w sprawie projektu rezolucji o miejscu Polski w Unii Europejskiej.

interesu narodowego, którym jest dalsza
obecność Polski w Unii Europejskiej” – czytamy w rezolucji.

32. posiedzenie Senatu
(27–29 października 2021 r.)
Uchwała w 400. rocznicę bitwy
pod Chocimiem
Senatorowie oddali hołd wojskom walczącym w obronie Rzeczypospolitej, w tym hetmanowi wielkiemu litewskiemu, wodzowi
i politykowi, senatorowi Janowi Karolowi
Chodkiewiczowi. Podkreślili, że bitwa pod
Chocimiem stanowiła kluczowy moment
w dziejach Europy i cywilizacji chrześcijańskiej. Zadecydowała o losach i przyszłości nie
tylko Polaków, Rusinów i Litwinów, ale też
całej chrześcijańskiej Europy. Jak napisali
senatorowie, wiktoria chocimska przyczyniła się do stworzenia wizji Rzeczypospolitej
Trojga Narodów, urzeczywistnionej w 1658 r.
na mocy unii hadziackiej, która nie weszła

Senator Jerzy Czerwiński sprawozdawca komisji
ustawodawczej w sprawie projektu uchwały w 400.
rocznicę bitwy pod Chocimiem.
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w pełni w życie wskutek działań Rosji. „Zwycięstwo pod Chocimiem jest po 400 latach
powodem do dumy z narodowej historii, ale
także przyczynkiem do spojrzenia w przyszłość” – czytamy w uchwale.

chciał, byśmy pozostali wierni jego maksymie: „Warto być przyzwoitym!”.
Uchwała ustanawiająca rok 2022
Rokiem Bronisława Geremka

33. posiedzenie Senatu
(24–26 listopada 2021 r.)
Uchwała ustanawiająca rok 2022 Rokiem
Władysława Bartoszewskiego
Senatorowie przypomnieli, że w 2022 r.
przypada 100. rocznica urodzin tego wszechstronnego człowieka, niezwykłej osobowości:
humanisty, historyka, publicysty, dziennikarza, pisarza, wykładowcy, dyplomaty i polityka. Złożyli w uchwale hołd wielkiemu
patriocie, uznając jego credo za „istotne dla
Polaków angażujących się w pracę na rzecz
przyszłości demokratycznej RP”. Senatorowie podkreślili, że Władysław Bartoszewski był więźniem Auschwitz, a po wojnie
działał na rzecz pojednania między Polakami, Niemcami i Żydami. „Wytatuowany na
przedramieniu obozowy numer 4427 uwiarygadniał jego sądy przedstawiane Niemcom
i Austriakom” – czytamy w uchwale.. „Tłumaczył, że prawda leży tam, gdzie leży i on
nic na to nie może poradzić. Ale jego prawda
miała jednocześnie moc oczyszczającą; nie
była rytualnym oskarżeniem, lecz fundamentem dla nowej budowy. Jego osobista
historia, historia jego miasta i kraju służyła mu do stawiania tamy dla nurtów ideologicznych, które relatywizowały tragiczną
przeszłość” – napisali w uchwale senatorowie. Jak podkreślili, Władysław Bartoszewski

Wręczenie przez marszałka Tomasza Grodzkiego
tekstu uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem Władysława Bartoszewskiego jego synowi Władysławowi
Teofilowi Bartoszewskiemu.
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Głosowanie w sprawie projektu uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem Bronisława Geremka.

Senat przypomniał w uchwale, że w 2022 r.
przypada 90. rocznica urodzin tego jednego
z najważniejszych polskich polityków, współodpowiedzialnego za odbudowę niepodległości Polski i wprowadzenie Rzeczypospolitej
do NATO i Unii Europejskiej. Senatorowie
podkreślili, że współtworzył on opozycję demokratyczną w PRL, a w Polsce i na świecie
został zapamiętany jako człowiek honoru
i zasad moralnych. Przypomnieli, że Bronisław Geremek 12 marca 1999 r. w imieniu
rządu RP przekazał na ręce sekretarz stanu
USA Madeleine Albright akt przystąpienia
Polski do Traktatu Północnoatlantyckiego,
ostatecznie przesądzający o przynależności
Polski do świata Zachodu i o losach Europy Środkowej. Stworzył też nową strategię
polityki polskiej wobec Federacji Rosyjskiej,
polegającą na jednoczesnym wspieraniu
demokratycznych dążeń krajów postkomunistycznych i pokojowym rozwiązywaniu
kwestii spornych. „Senat Rzeczypospolitej Polskiej, ustanawiając rok 2022 Rokiem
Bronisława Geremka, oddaje Mu szczególny
hołd, wyraża szacunek oraz wielkie uznanie
dla Jego dokonań świadczących o umiłowaniu Ojczyzny i rodaków. Dobrze służył Polsce!” – czytamy w uchwale.
Uchwala ustanawiająca rok 2022
Rokiem Ignacego Łukasiewicza
Jak napisali senatorowie, Ignacy Łukasiewicz
to twórca światowego przemysłu naftowego.
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„Należy on do zaszczytnego grona Polaków,
których działalność odcisnęła wielki i pozytywny wpływ na rozwój naszej ojczyzny, jak
również całego świata” – czytamy w uchwale. Senatorowie przypomnieli jego działalność jako twórcy przemysłu naftowego,
który wyprzedził Amerykanów i Rumunów,
oraz jego największy wynalazek – lampę naftową, a także jako inspiratora i współtwórcę
rozwoju Podkarpacia i znacznej części polskich ziem pod zaborami. W uchwale Senat
przypomniał również zaangażowanie Ignacego Łukasiewicza w działalność niepodległościową – uwięzienie w okresie powstania
krakowskiego, finansowe wspieranie powstania styczniowego, udzielanie schronienia i umożliwianie pracy jego uczestnikom.
Zdaniem senatorów dziedzictwo Ignacego
Łukasiewicza powinno być mocno i stale rozwijane oraz propagowane w Europie
i na świecie.
Uchwała ustanawiająca rok 2022
Rokiem Brunona Schulza
Senatorowie w uchwale podkreślili, że Bruno
Schulz to niewątpliwie jeden z najoryginalniejszych twórców polskiej kultury XX w.,

Senator Halina Bieda, sprawozdawczyni komisji ustawodawczej w sprawie projektu uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem Brunona Schulza.
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a jego utwory weszły do kanonu literatury
światowej i są znane nawet w najodleglejszych kulturowo rejonach świata. Jak czytamy w uchwale, recepcja twórczości Brunona
Schulza obejmuje nie tylko Polskę, Ukrainę
czy Izrael, ale wiele innych krajów, gdyż jego
opowiadania przełożono na ponad 45 języków. Co roku powstają także liczne adaptacje teatralne jego opowiadań, dedykowane
mu wystawy plastyczne czy koncerty i filmy. „Jako człowiek o niezwykłej wyobraźni,
inteligencji i kreatywności (…) z pewnością
zasługuje na miano ambasadora polskiej kultury na świecie” – czytamy w uchwale.
Uchwała ustanawiająca rok 2022
Rokiem Botaniki
W uchwale Izba uhonorowała polskich botaników i ich osiągnięcia, a także doceniła
cywilizacyjne znaczenie tej dziedziny na-

Senator Jadwiga Rotnicka, sprawozdawczyni komisji
ustawodawczej w sprawie projektu uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem Botaniki.

uki. „Chcemy, aby Rok Botaniki przyniósł
jeszcze większe uznanie w naszym społeczeństwie dla roli nauki, w szczególności botaniki, oraz jej wkładu w rozwój gospodarki
i wpływu na nasze życie codzienne” – napisali senatorowie. W uchwale przypomnieli
postaci polskich badaczy: Michała Hieronima Leszczyca-Sumińskiego, który pierwszy
na świecie opisał cykl rozwojowy paproci,
Antoniego Rehmana – pioniera badań roślinności Afryki Południowej czy Edwarda
Strasburgera – twórcę podstaw współczesnej cytologii roślin. Senatorowie wskazali
także, że wkrótce po odzyskaniu przez nasz
kraj niepodległości powołano Polskie Towarzystwo Botaniczne; pierwszy zjazd odbył się
9–10 kwietnia 1922 r. „Docenienie wielkiej
roli Towarzystwa w badaniach naukowych,
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działaniach chroniących przed zapomnieniem dorobek i historię polskiej botaniki,
a także w upowszechnianiu wiedzy o tej
szczególnej części przyrody ze wszech miar
zasługuje na wyróżnienie” – napisali senatorowie w uchwale.
Uchwała w sprawie obecnego stanu
ochrony zdrowia
Uchwała stanowiła wyraz zaniepokojenia
senatorów kryzysowym stanem systemu
ochrony zdrowia w Polsce. Jak napisali, boryka się on z wieloma problemami, które widoczne były już przed pandemią COVID-19,
a obecnie znacznie się nasiliły. „Wyzwań
jest wiele, w szczególności należą do nich:
niedofinansowanie, brak pracowników, nieefektywność profilaktyki i potrzeba leczenia
pacjentów zgodnego ze standardami europejskimi i światowymi” – czytamy w uchwale. „Bez dodatkowego finansowego wsparcia
ochrony zdrowia i zdecydowanego dążenia
do rozwiązania problemów kadrowych, sytuacja pozostanie dramatyczna, nie gwarantując zapewnienia społeczeństwu choćby
zadowalającego poziomu usług medycznych” – podkreślili senatorowie. Zaznaczyli, że w czwartej fali „niemal niedostrzegalne
jest realne zarządzanie walką z epidemią”,
odnotowywana jest nadmiarowa liczba zgonów i ograniczony dostęp pacjentów „niecovidowych” do usług medycznych. W uchwale
Senat zaapelował do rządu „o pilne podjęcie
odpowiednich działań zmierzających do porozumienia z przedstawicielami środowisk
medycznych, w celu możliwie najpełniejszej
realizacji ich postulatów (…)”.

34. posiedzenie Senatu
(14–16 grudnia 2021 r.)
Uchwała w 40. rocznicę pacyfikacji
kopalni „Wujek”
W uchwale senatorowie przypomnieli, że
w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. w Polsce
wprowadzony został stan wojenny. W katowickiej kopalni „Wujek” górnicy przerwali pracę, gdy dowiedzieli się o zatrzymaniu
przewodniczącego zakładowej „Solidarności” Jana Ludwiczaka. Podjęto decyzję
o strajku okupacyjnym, a w proklamacji
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domagano się zniesienia stanu wojennego,
uwolnienia Jana Ludwiczaka i wszystkich internowanych działaczy oraz przestrzegania
porozumień zawartych w sierpniu i wrześniu 1980 r.
„Władza, nie godząc się na żadne ustępstwa, zdecydowała się użyć wobec górników
siły. 16 grudnia 1981 roku oddziały ZOMO
i wojska wtargnęły na teren kopalni. W wyniku otwarcia ognia do górników na miejscu zginęło sześć osób, a trzy kolejne zmarły
później w szpitalach (…) Dwudziestu trzech
górników zostało postrzelonych, kilkudziesięciu zatrutych gazem łzawiącym” – czytamy w uchwale.
W ocenie senatorów tragedia w kopalni
„Wujek” stała się symbolem oporu części Polaków wobec stanu wojennego, a 9 zabitych
górników weszło do panteonu narodowych
bohaterów walczących o suwerenną Polskę.
Podkreślili, że ta największa tragedia stanu
wojennego to przede wszystkim bezmiar
ludzkiego hartu ducha, woli walki i wiary
w zwycięstwo. „Pomimo bólu i cierpienia
była to wygrana walka o przyszłość naszej
Ojczyzny. Pamiętamy i pamiętać będziemy.
Taka tragedia nie powinna się już nigdy powtórzyć” – napisano w uchwale.

Wręczenie przez marszałka Tomasza Grodzkiego
tekstu uchwały w 40. rocznicę pacyfikacji kopalni
„Wujek” Stanisławowi Płatkowi, jednemu z przywódców strajku w tej kopalni.

Uchwała w 100. rocznicę śmierci
księdza Augustyna Strzybnego
W uchwale Senat złożył hołd księdzu Augustynowi Strzybnemu, „kapłanowi, który
z miłości do Chrystusa oddał życie za sprawę
polską, obrońcy narodowej tożsamości ludu
śląskiego, łączącego głęboką wiarę katolicką
z umiłowaniem polskości”.
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Przypominając postać i działalność Augustyna Strzybnego, senatorowie podkreślili,
że otwarcie opowiadał się on za Polską, po
polsku głosił kazania i katechezy, odprawiał
nabożeństwa, nauczał religii i śpiewu, potajemnie udzielał też powstańcom śląskim błogosławieństwa. Bronił wiary ojców i polskiej
kultury, podtrzymywał świadomość narodową. Po plebiscycie z 20 marca 1921 r. i III powstaniu śląskim parafia księdza Augustyna
Strzybnego pozostała po niemieckiej stronie granicy. Jak czytamy w uchwale, mimo
wzmożonej germanizacji i bezprawia bojówek niemieckich ksiądz nie opuścił swojej
parafii. Sprzeciwiał się terrorowi państwowemu, nawoływał do pojednania w czasach
konfliktu politycznego i z tych powodów był
szykanowany przez niemieckie władze na
wiele sposobów. W swoim kościele w Modzurowie 31 października 1921 r. został bestialsko
zamordowany przez bojówkę niemiecką. Inspiratorzy i sprawcy zbrodni nie zostali ani
wykryci, ani ujęci.

Prezes NIK Marian Banaś podkreślił, że
minister sprawiedliwości finansował zadania
niezwiązane z celami Funduszu Sprawiedliwości, nadużywał pozanaborowego trybu finansowania i podejmował arbitralne decyzje
o odmowie przyznania dotacji. Gospodarka
finansowa Funduszu Sprawiedliwości była
prowadzona z naruszeniem podstawowych
zasad finansów publicznych. NIK skierowała
w tej sprawie 74 wnioski pokontrolne, w tym
aż 18 do ministra sprawiedliwości. W ocenie
prezesa NIK Fundusz Sprawiedliwości stanowi niebezpieczny przykład wychodzenia
poza ramy wytyczone ogólnie pojmowaną
istotą danego funduszu celowego.

Informacje
Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś.

31. posiedzenie Senatu
(7–8 października 2021 r.)
Informacja prezesa Najwyższej
Izby Kontroli w sprawie kontroli
w Funduszu Sprawiedliwości
Najwyższa Izba Kontroli 30 września 2021 r.
przedstawiła wyniki kontroli w sprawie
Funduszu Sprawiedliwości, obejmującej realizację zadań ministra sprawiedliwości oraz
prawidłowość i efektywność wykorzystania
środków z funduszów przez beneficjentów.
Badaniem objęto 35 umów o łącznej wartości 136 mln zł, co stanowiło równowartość
20% udzielonych dotacji, ministra sprawiedliwości i 20 podmiotów, w tym 14 organizacji
pozarządowych. Według NIK „działania ministra sprawiedliwości i znacznej części organizacji, które otrzymały dotacje, skutkowały
niegospodarnym i niecelowym wydatkowaniem środków publicznych, a także sprzyjały
powstawaniu mechanizmów korupcjogennych w wypadku osób podejmujących decyzje
w zakresie rozliczania środków z Funduszu
Sprawiedliwości”.
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32. posiedzenie Senatu
(27–29 października 2021 r.)
Informacja w sprawie sytuacji
powstałej po orzeczeniu TSUE
w sprawie kopalni „Turów”
Wiceminister klimatu i środowiska oraz
główny geolog kraju Piotr Dziadzio przypomniał, że 30 września 2020 r. Czechy skierowały do Komisji Europejskiej skargę na
domniemane naruszenie prawa unijnego
przez Polskę. Postanowieniem z 21 maja
2021 r. wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej uwzględniła wniosek
Czech o zastosowanie tzw. środka tymczasowego, czyli zakazu wydobycia węgla. Wiceminister klimatu stwierdził, że decyzja ta
została oparta na „błędnie ustalonym stanie
faktycznym i prawnym”. 20 września 2021 r.
TSUE postanowił, że Polska ma płacić Komisji Europejskiej karę w wysokości 500 tys.
euro dziennie za niewdrożenie środka tymczasowego. Wiceminister klimatu zapewnił,
że rząd polski „każdorazowo odpowiadał
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Wiceminister klimatu i środowiska oraz główny geolog kraju Piotr Dziadzio.

na postulaty i propozycje strony czeskiej
oraz deklarował pełną gotowość współpracy,
a także przekazywanie na bieżąco wszystkich
niezbędnych informacji, o które zwracała się
strona czeska”. Podkreślił też, że zamknięcie
kopalni nigdy nie stanowiło postulatu Czechów w związku ze złożoną skargą.
Informacja o udziale Polski w pracach
Unii Europejskiej w okresie
styczeń–czerwiec 2021 r. (przewodnictwo
Portugalii w Radzie Unii Europejskiej)
Minister ds. Unii Europejskiej Konrad Szymański omówił najważniejsze dokonania
prezydencji portugalskiej w odniesieniu do
jej priorytetów, a także działania polskiego
rządu w tym zakresie. Zaznaczył, że w czasie
prezydencji portugalskiej bardzo dużą rolę
nadal odgrywały kwestie związane z pandemią COVID-19, głównie dotyczące zwalczania
jej konsekwencji gospodarczych i budowania

odporności na podobne zdarzenia. Jako
szczególnie ważne osiągnięcia prezydencji
w kontekście pandemii wskazał na przyjęcie
rozporządzenia w sprawie unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID-19, ram prawnych umożliwiających lepszą reakcję UE na
poważne transgraniczne zagrożenia zdrowia,
a także kontynuację prac nad pakietem legislacyjnym Europejskiej Unii Zdrowia.
Podczas prezydencji portugalskiej
prowadzono również działania związane
z rozszerzeniem UE o Bałkany Zachodnie.
Przyjęcie nowej metodologii wobec Serbii
i Czarnogóry pozwoliło na zwołanie konferencji międzyrządowych. Brak uzgodnień
dla Albanii i Macedonii Północnej minister
Konrad Szymański uznał za poważny błąd.
Jak podkreślił, ograniczenia polityczne niektórych stolic przekładają się na osłabienie
wspólnych interesów, nie tylko handlowych,
ale i politycznych, ponieważ w tym regionie
mamy do czynienia z otwartą konkurencją
strategiczną z takimi państwami, jak Chiny,
Rosja czy Turcja.

Minister ds. Unii Europejskiej Konrad Szymański.

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

Prace komisji
Komisja Budżetu
i Finansów Publicznych
Tematem posiedzenia komisji 13 grudnia 2021 r. była przejrzystość finansów
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publicznych w Polsce. Eksperci wskazywali, że jedną z przyczyn jej pogorszenia się
jest finansowanie dużej części wydatków
państwa związanych z walką z pandemią
przez instytucje spoza sfery budżetowej,
czyli fundusz przeciwdziałania COVID-19,
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Posiedzenie komisji budżetu, 13 grudnia 2021 r.

zarządzany przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a także przez Polski Fundusz Rozwoju.
Ich zdaniem przyjęcie takiego rozwiązania
spowodowało, że wydatki te są poza kontrolą parlamentu. Eksperci zwracali też uwagę
na różnice w sposobie podawania danych.
Przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli
przypomnieli, że NIK już w 2016 r. wskazywała, że system sprawozdań budżetowych
nie może być uznany za jawny i przejrzysty.
Podkreślili, że w wielu postępowaniach odmawia się kontrolerom NIK wglądu w dane
budżetowe, powołując się na tajemnicę bankową lub statystyczną.

Komisja Gospodarki
Narodowej i Innowacyjności
Podczas posiedzenia komisji 18 listopada
2021 r. wiceminister finansów Piotr Patkowski omówił zmiany wprowadzone w ramach
Polskiego Ładu do ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zapewnił,
że żaden samorząd nie straci na Polskim
Ładzie. Poinformował, że jeszcze w 2021 r.
samorządy otrzymają dodatkowe 8 mld zł
jako uzupełnienie subwencji ogólnej. Środki
te będą dzielone proporcjonalnie do planowanych na 2022 r. dochodów samorządów
z PIT. Wiceminister finansów podkreślił,
że wielkość subwencji była konsultowana
z samorządami. Dodał, że w 2021 r. gminy
ze słabszą infrastrukturą wodno-kanalizacyjną otrzymają dodatkowe 4 mld zł na inwestycje w tym zakresie. Wprowadzono też
zasadę, zgodnie z którą łączne dochody samorządów z PIT i CIT planowane na dany
rok budżetowy nie będą mogły być niższe
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niż ustalone minimum, a jeśli miałyby być
niższe, to samorządy dostaną dodatkowe środki. Od 2022 r. dochody samorządów z tytułu PIT i CIT będą przekazywane
w równych miesięcznych ratach. Wprowadzono również subwencję rozwojową z tzw.
kwotą podstawową dla każdego samorządu
i 2 premiami: inwestycyjną i aktywizującą oraz program inwestycji strategicznych
z wysokim bezzwrotnym dofinansowaniem
inwestycji samorządowych. Wiceminister
Piotr Patkowski poinformował, że według
prognoz Ministerstwa Finansów w 2022 r.
dzięki projektowanym zmianom dochody
samorządowe z tytułu PIT, CIT i subwencji
ogólnej wyniosą, po wprowadzaniu zmian
podatkowych w ramach Polskiego Ładu, około 149 mld zł.

Posiedzenie komisji gospodarki, od lewej: senator
Maria Koc, wiceminister finansów Piotr Patkowski,
senator Wojciech Piecha, 18 listopada 2021 r.

20–22 października 2021 r. członkowie
komisji przebywali z wizytą studyjną w Mikołowie, Katowicach i Zabrzu. Senatorowie
odwiedzili m.in. Kopalnię Doświadczalną
„Barbara” Głównego Instytutu Górniczego,
przedsiębiorstwo Famur, produkujące kombajny górnicze, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla i Centrum Czystych Technologii
Węglowych.

Komisja Kultury
i Środków Przekazu
Senatorowie 13 grudnia 2021 r. spotkali się
z nowo powołanym wiceministrem kultury, pełnomocnikiem rządu ds. działalności edukacyjnej oraz analizowania sposobu
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Wiceminister kultury Szymon Giżyński na posiedzeniu komisji kultury, 13 grudnia 2021 r.

realizacji misji publicznej w środkach masowego przekazu Szymonem Giżyńskim.
Jak poinformował, do jego zadań należy
m.in. analiza obowiązujących przepisów
prawa i istniejących rozwiązań dotyczących
promowania w środkach masowego przekazu postaw prospołecznych, aktywności
i solidarności obywatelskiej oraz identyfikacja problemów w tym zakresie. Będzie
zajmował się także monitorowaniem spraw
dotyczących realizacji demokratycznych,
społecznych i kulturalnych potrzeb społeczeństwa oraz monitorowaniem dostępności
w mediach kultury i sztuki, oświaty, sportu i dorobku nauki. Do jego zadań należeć
też będzie monitoring mediów w zakresie
ich działalności edukacyjnej, integracji społecznej i edukacji obywatelskiej oraz analiza
sposobu realizacji misji publicznej w publicznych środkach masowego przekazu.
Komisja 24 listopada 2021 r. wniosła do
marszałka Senatu projekt uchwały w sprawie uczczenia setnej rocznicy urodzin Józefa
Szajny, malarza, scenografa, reżysera, twórcy nowatorskich przedstawień teatralnych,
głównego reprezentanta nurtu zwanego teatrem narracji plastycznej.

Komisja Nauki, Edukacji
i Sportu
23 listopada 2021 r. komisja wspólnie z Komisją Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą zapoznała się z informacją
Ministerstwa Edukacji i Nauki na temat
funkcjonowania szkół polskich za granicą
z uwzględnieniem perspektyw podejmowania przez ich absolwentów studiów w Polsce.

4 (20) – październik–grudzień 2021 r.

Obecnie działa 69 takich szkół w 36 krajach;
w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczało
do nich ponad 17 tys. uczniów, a w bieżącym
roku szkolnym około 16,5 tys. Szkoły polskie funkcjonują przy przedstawicielstwach
dyplomatycznych, korzystają z nich dzieci
obywateli polskich czasowo przebywających
za granicą.
Danuta Stryjak, dyrektor Szkoły Polskiej im. G. Herlinga-Grudzińskiego w Rzymie, poinformowała, że wielu absolwentów
tej szkoły i ich rodziców zgłaszało problem
nieuznawania świadectwa szkoły polskiej za
granicą przez komisje rekrutacyjne podczas
ubiegania się przez absolwentów o przyjęcie na studia w Polsce. Wyjaśniła, że polskie
uczelnie żądają od absolwentów nie tylko
świadectwa dojrzałości, ale i certyfikatów
znajomości języka polskiego. Zagranicznym
kandydatom na studia niemającym polskich
korzeni, którzy dołączają certyfikat językowy
do dokumentacji rekrutacyjnej, przyznawane są dodatkowe punkty, osoby polskiego pochodzenia zaś nie otrzymują takich punktów,
a ich świadectwo ukończenia szkoły polonijnej nie jest uznawane.

Senatorowie Kazimierz Wiatr i Kazimierz Michał
Ujazdowski na posiedzeniu komisji: nauki i spraw
emigracji, 23 listopada 2021 r.

Komisja Obrony Narodowej
Na posiedzeniu komisji 17 listopada 2021 r.
senatorowie wysłuchali 2 informacji ministra
obrony narodowej na temat 20 lat misji Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie oraz perspektyw rozwoju Eurokorpusu.
Dowódca operacyjny Rodzajów Sił
Zbrojnych gen. Tomasz Piotrowski przypomniał, że polscy żołnierze od 2002 r.
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Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej, 17 listopada 2021 r.

uczestniczyli w Afganistanie w 3 operacjach:
Enduring Freedom, International Security
Assistance Force i Resolute Support. Wzięło
w nich udział ponad 33 tys. żołnierzy i pracowników cywilnych. Wiceminister obrony
narodowej Wojciech Skurkiewicz podkreślił,
że misja była bardzo długa i trudna, m.in.
ze względów wojskowych, klimatycznych
i kulturowych, a także tragiczna, bo zginęło
43 żołnierzy i 1 pracownik cywilny, 200 osób
zostało rannych. Przypomniał, że powodzeniem zakończyła się ewakuacja wszystkich
żołnierzy i sprzętu, a także wszystkich afgańskich współpracowników.
Odnosząc się do ratyfikacji Traktatu
w sprawie Eurokorpusu i statusu jego Dowództwa, wiceminister Wojciech Skurkiewicz zaznaczył, że dyskusja o zaangażowaniu
się Polski w Eurokorpus trwa od 2006 r. Poinformował, że po ratyfikacji Polska uzyska
120 stanowisk w Eurokorpusie, w tym dowódcy w 2023 r., szefa sztabu w 2024 r. i zastępcy dowódcy w 2025 r.

Komisja Rodziny, Polityki
Senioralnej i Społecznej
Komisja 29 października 2021 r. wniosła
projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Jego
celem jest wzmocnienie ochrony praw i dobra dziecka w wypadku rozpadu rodziny,
w szczególności gdy opieka nad dzieckiem
jest sporną kwestią między rodzicami. Projekt wprowadza m.in. obowiązek wysłuchania przez sąd małoletniego dziecka, jeżeli
jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień
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dojrzałości na to pozwalają. Eliminuje ponadto możliwość przyznania prawa do kontaktów
z dzieckiem osobie, która stosowała przemoc.
Zakłada też rozszerzenie zakresu szkolenia
i doskonalenia zawodowego sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów i asesorów prokuratury w kwestii zachowań polegających
na stosowaniu przemocy w rodzinie.

Senatorowie Magdalena Kochan i Jan Filip Libicki na posiedzeniu komisji rodziny, 29 października 2021 r.

Komisja Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jako element potencjalnego dochodu rolników to temat posiedzenia komisji
6 października 2021 r. Wiceminister rolnictwa Anna Gembicka podkreśliła, że resort
podejmuje szereg działań na rzecz rozwoju
wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich, w szczególności
biomasy pochodzenia rolniczego, uznając,
że to szansa na poprawę warunków życia
na wsi, a także zwiększenie dochodów rolników. W projekcie Planu Strategicznego dla
Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027
planowane są środki m.in. na zwrot kosztów zakupu i montażu mikroinstalacji
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produkujących energię z wody lub biogazu
rolniczego do 50 kW. Istotnym elementem
rozwoju OZE na obszarach wiejskich jest też
możliwość zakładania spółdzielni energetycznych. Z inicjatywy ministerstwa rolnictwa
rozpoczęto realizację pilotażowego projektu
„Rozwój obszarów wiejskich poprzez odnawialne źródła energii – Renew(able) your
Region – RENALDO”, którego celem jest
udzielenie wsparcia eksperckiego w przygotowaniu do założenia spółdzielni energetycznych w 6 gminach. Resort podejmuje także
działania na rzecz szerszego wykorzystania
biogazu rolniczego jako odnawialnego paliwa
gazowego; trwają prace nad przepisami mającymi na celu rozwój rynku biometanu. Nie
bez znaczenia dla dochodów rolników, którzy wykorzystują produkt pofermantacyjny
z biogazowni rolniczych, jest także zmniejszenie zużycia nawozów sztucznych. Szacuje
się, że w ciągu ostatnich 5 lat sprzedaż rzepaku i kukurydzy przetwarzanych na biopaliwa
umożliwiła rolnikom uzyskanie przychodu
w wysokości około 3,7 mld zł rocznie.
Podczas posiedzenia komisji 10 listopada 2021 r. minister rolnictwa Henryk Kowalczyk przedstawił informację na temat
aktualnego stanu przygotowania projektu
Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki
Rolnej na lata 2023–2027.

bezpośrednich pomiędzy krajami tzw. starej
i nowej Unii Europejskiej.

Komisja Spraw Emigracji
i Łączności z Polakami
za Granicą
Senatorowie 26 października 2021 r. zapoznali się z informacją na temat stanu realizacji
budowy Domu Polskiego we Lwowie, spotkali się także z przedstawicielami Europejskiej
Unii Wspólnot Polonijnych (EUWP). Prezes
zarządu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
Dariusz Bonisławski poinformował, że po
przeniesieniu w 2020 r. środków przeznaczonych na dotacje w zakresie infrastruktury polonijnej z budżetu Kancelarii Senatu do
budżetu Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
stowarzyszenie uzyskało na rok 2020 dotację
w kwocie 216 500 zł. Środki te przeznaczono na bieżące koszty budowy Domu Polskiego we Lwowie, głównie na opłaty związane
z zabezpieczeniem placu budowy, opłaceniem firmy świadczącej usługę monitoringu,
a także na podatki i inne opłaty stałe. Część
kosztów stowarzyszenie pokryło z własnych
środków. W 2021 r. złożyło wniosek dotyczący ochrony placu budowy, dzierżawy ziemi,
opłacenia obsługi prawnej i innych kosztów
związanych z ochroną inwestycji oraz wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego.
Podczas spotkania z przedstawicielami
EUWP rozmawiano na temat obecnej sytuacji organizacji zrzeszonych w unii. Prezydent
EUWP Tadeusz Adam Pilat w ich imieniu
apelował o podjęcie dyskusji na temat przygotowania strategii współpracy Polski z Polonią i Polakami za granicą.

Posiedzenie komisji rolnictwa, od lewej senatorowie:
Józef Łyczak, Jacek Włosowicz, Marek Martynowski,
10 listopada 2021 r.

22 listopada 2021 r. przewodniczący
komisji senator Jerzy Chróścikowski i senator Przemysław Błaszczyk spotkali się
z przewodniczącym słowackiej Komisji ds.
Rolnych i Środowiska Naturalnego Jaroslavem Karahutą. Rozmowa dotyczyła m.in.
bezpieczeństwa żywnościowego, wysokich
cen nawozów w Europie, rozprzestrzeniania się choroby ASF, wyrównywania dopłat
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Prezydent EUWP Tadeusz Adam Piłat na posiedzeniu
komisji spraw emigracji, 26 października 2021 r.
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Komisja Spraw Zagranicznych
i Unii Europejskiej
Komisja na posiedzeniu 7 października
2021 r. zapoznała się z informacjami na temat prezydencji portugalskiej i słoweńskiej,
a także polskiej polityki europejskiej w tym
okresie.
Podsumowując prezydencję portugalską w Radzie Unii Europejskiej, ambasador
Portugalii w Polsce Luís Manuel Ribeiro
Cabaço za najważniejsze wydarzenie uznał
szczyt społeczny w Porto. W deklaracji zaangażowania na rzecz praw społecznych zobowiązano się wypełnić do 2030 r. główne cele
w zakresie zatrudnienia, szkolenia i walki
z ubóstwem. Kolejne osiągnięcia prezydencji to m.in. unijny cyfrowy certyfikat COVID,
przyjęcie europejskiego prawa klimatycznego i konkluzji w sprawie unijnej strategii w zakresie przystosowania się do zmian
klimatu, prace nad zmianą rozporządzenia
o transeuropejskich sieci energetycznych,
osiągnięcie porozumienia z Parlamentem
Europejskim w sprawie reformy Wspólnej
Polityki Rolnej na lata 2023–27.
Priorytety prezydencji słoweńskiej
omówiła ambasador Słowenii w Polsce Božena Forštnarič Boroje. Najważniejsze jej cele
to: odporność, odbudowa i autonomia strategiczna UE (walka z pandemią i odporność
cyfrowa, strategiczna niezależność, odbudowa gospodarki oparta na transformacji
cyfrowej i zielonej); konferencja w sprawie
przyszłości Europy; europejski styl życia,

Posiedzenie komisji spraw zagranicznych, 7 października 2021 r.

praworządność i równe kryteria dla wszystkich; wiarygodna i bezpieczna Europa zdolna
do zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności
w swoim sąsiedztwie.
16–19 października 2021 r. na zaproszenie przewodniczącego komisji senatora
Bogdana Klicha wizytę w Polsce złożyła delegacja Komisji Spraw Zagranicznych, Obrony
i Sił Zbrojnych Senatu Francji na czele z jej
przewodniczącym senatorem Christianem
Cambonem. W trakcie spotkania z senatorami 18 października francuscy goście rozmawiali na temat priorytetów prezydencji
francuskiej w Radzie UE, sytuacji na Białorusi i w Afganistanie oraz nowej koncepcji
strategicznej NATO i obrony europejskiej.
28 października 2021 r. senatorowie
spotkali się z wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego odpowiedzialną za
kontakty z parlamentami narodowymi Robertą Metsolą. Rozmowa dotyczyła m.in.

Spotkanie z delegacją Komisji Spraw Zagranicznych, Obrony i Sił Zbrojnych Senatu Francji, 18 października 2021 r.
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Posiedzenie Komisji Środowiska, 24 listopada 2021 r.

debaty w PE, poświęconej Polsce, i rezolucji
w sprawie kryzysu praworządności w Polsce.
Członkowie komisji: spraw zagranicznych oraz praworządności 19 listopada
2021 r. spotkali się z komisarzem UE ds. praworządności Didierem Reyndersem. Rozmawiano m.in. na temat stanu przestrzegania
unijnego prawa w Polsce. Komisarz przedstawił też „Sprawozdanie na temat praworządności z 2021 r.”.
Gośćmi przewodniczącego komisji senatora Bogdana Klicha byli delegacja Komisji
Spraw Zagranicznych parlamentu Finlandii (19 listopada 2021 r.) i Péter Márki-Zay,
kandydat węgierskiej opozycji na premiera
(1 grudnia 2021 r.).

Komisja Środowiska
Podczas posiedzenia komisji 24 listopada
2021 r. minister klimatu i środowiska Anna
Moskwa przedstawiła priorytetowe zadania
i plan pracy swojego resortu. Związane są one
m.in. z realizacją unijnych dyrektyw i negocjowaniem ostatecznych ram porozumień
między państwami Unii w zakresie ochrony
klimatu, transformacji energetycznej, redukcji niskiej emisji, ochrony bioróżnorodności czy gospodarki odpadami. Prowadzone
są działania związane z reformą Inspekcji
Ochrony Środowiska mające na celu przeciwdziałanie przestępczości środowiskowej
i jej zwalczanie. Resort zamierza wprowadzić system kaucyjny za opakowania z tworzyw sztucznych o pojemności do 3 l i butelki
szklane wielokrotnego użytku na napoje.
W ramach pakietu dotyczącego ochrony
przyrody trwają prace nad projektem ustawy

4 (20) – październik–grudzień 2021 r.

o parkach narodowych, który przewiduje
centralizację parków i zastąpienie obecnych
23 podmiotów jednym, co miałoby pomóc
w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Projekt
ustawy o Centralnym Azylu dla zwierząt
zakłada utworzenie w 2024 r. ośrodka dla
zwierząt zatrzymanych w wyniku postępowań sądowych.
Senatorowie zapoznali się też z programami realizowanymi przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
i sposobem ich finansowania.

Komisja Ustawodawcza
W ostatnim kwartale 2021 r. komisja przygotowała 4 projekty ustaw. Projekt ustawy
o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu
Rozwoju Dróg oraz ustawy o Funduszu
rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej umożliwia ministrowi właściwemu ds. transportu
zwiększenie do ponad 2 mld zł maksymalnej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie zadań obwodnicowych. Projekt ustawy
o zmianie ustawy o pomocy społecznej zakłada zwolnienie z obowiązku uiszczania
opłaty za pobyt rodzica w domu pomocy
społecznej osoby, w stosunku do której rodzic „w sposób rażący nie dopełniał obowiązków rodzinnych, w szczególności nie
płacił alimentów. Celem projektu nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
jest usprawnienie dochodzenia przez spółdzielnie skutecznego przeniesienia własności lub użytkowania wieczystego gruntów,
na których znajdują się budynki spółdzielcze. Z kolei projekt ustawy o zmianie ustawy
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Senatorowie Barbara Zdrojewska i Marek Borowski
na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej, 6 października 2021 r.

– Kodeks karny wykonawczy doprecyzowuje
przepisy dotyczące przymusowego leczenia
lub przymusowej rehabilitacji skazanych,
u których stwierdzono uzależnienie od alkoholu, środków odurzających, substancji
psychotropowych, a także za przestępstwa
przeciwko wolności seksualnej i obyczajności popełnione w związku z zaburzeniami
preferencji seksualnych.

Komisja Zdrowia
20 października 2021 r. komisja wysłuchała informacji wiceministra zdrowia Macieja
Miłkowskiego na temat realizacji Polskiego
Ładu w zakresie zdrowia, a także programów
zdrowotnych. Wiceminister przypomniał,
że nakłady na system ochrony zdrowia zostały zwiększone, tak aby osiągnęły 7% PKB
w 2027 r. Podwyższone zostały też minimalne płace w służbie zdrowia. Od 1 lipca 2021 r.
zniesiono limity do specjalistów – zarówno
porad zachowawczych, jak i zabiegowych,
realizowany jest też program „Profilaktyka
40+”. Obecnie trwają prace nad zmianą wycen świadczeń ambulatoryjnych. Do Rady
Ministrów trafił projekt ustawy o Krajowej
Sieci Onkologicznej i harmonogram wdrażania Narodowej Strategii Onkologicznej
w 2022 r. W 2021 r. rozpoczęła się realizacja
projektów inwestycyjnych w ramach Funduszu Modernizacji Szpitali, a także projektu dla polskiej pediatrii o przewidzianej
wartości 1,5 mld zł. W 2022 r. na szpitale
onkologiczne przeznaczona zostanie kwota
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2 mld zł, a na pozostałe szpitale ogólnopolskie – 1 mld zł.
Posiedzenie komisji 9 grudnia 2021 r.
poświęcono opiece nad chorymi na choroby rzadkie na przykładzie mukowiscydozy.
Kierownik Zakładu Mukowiscydozy w Instytucie Matki i Dziecka Dorota Sands do
sukcesów w leczeniu mukowiscydozy zaliczyła znaczące wydłużenie długości życia
pacjenta. W Polsce diagnozowanie mukowiscydozy jest realizowane od 2009 r. w ramach badań przesiewowych noworodków.
Dane są zbierane w ramach europejskiego
rejestru chorych na mukowiscydozę. Modelowym przykładem leczenia takich pacjentów jest ośrodek w Dziekanowie Leśnym.
Wyzwania systemu leczenia chorych na
mukowiscydozę to przede wszystkim możliwość dostępu do innowacyjnych przyczynowych terapii i poprawa opieki nad
pacjentami dorosłymi.
Na posiedzeniu komisji 10 grudnia
2021 r. informację na temat realizacji ustawy o Funduszu Medycznym przedstawił
wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski. W ramach funduszu wyodrębniono
4 subfundusze: infrastruktury strategicznej w wysokości 10 mld zł, przeznaczony
na wsparcie dla tzw. sieci szpitali; modernizacji podmiotów leczniczych w wysokości 7 mld zł na wymianę łóżek szpitalnych,
infrastrukturę ratownictwa medycznego czy konsolidację podmiotów leczniczych; rozwoju profilaktyki, który zostanie
uruchomiony w 2022 r.; terapeutyczno-innowacyjny, z którego finansowane są
świadczenia dla dzieci i udzielane poza
Polską, leki w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, technologie lekowe o wysokim poziomie innowacyjności
i o wysokiej wartości klinicznej. W ramach
subfunduszu infrastruktury strategicznej
ogłoszono konkurs na wsparcie pediatrii,
na który przeznaczono 3 mld zł. Po przyjęciu przez rząd programu inwestycyjnego modernizacji podmiotów leczniczych
700 mln zł zaplanowano na wsparcie opieki
długoterminowej, a 250 mln zł – na wymianę łóżek szpitalnych.
30 listopada 2021 r. Komisja Zdrowia wspólnie z Komisją Nadzwyczajną ds. Klimatu złożyła wizytę studyjną
w Bielsku-Białej. Senatorowie, samorządowcy i eksperci dyskutowali o wpływie
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Wyjazdowe posiedzenie komisji: Zdrowia i Nadzwyczajnej ds. Klimatu, 30 listopada 2021 r.

zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i możliwych rozwiązaniach tego problemu.

Komisja Nadzwyczajna
do spraw Klimatu
Senatorowie 6 października 2021 r. wysłuchali informacji ministra klimatu i środowiska na temat przygotowań do wdrożenia
unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności
2030 – Przywracanie przyrody do naszego
życia, która stanowi element realizacji europejskiego Zielonego Ładu. Rząd w swoim
stanowisku popiera potrzebę ochrony różnorodności biologicznej, ale zwraca uwagę,
że wiele definicji i terminów wymaga doprecyzowania i wyjaśnienia. Zaznacza także,
że odnośnie do kwestii lasów i leśnictwa
strategia wkracza w kompetencje państw
członkowskich Unii, co może spowodować
daleko idące zmiany w sposobie zarządzania
lasami. W stanowisku zaznaczono, że strategia powinna być realizowana solidarnie,
a trud osiągnięci postawionych przez nią
celów powinien być ponoszony w zależności
od możliwości państw członkowskich.
Senatorowie zapoznali się też z prezentacją „Regres krajowej różnorodności biologicznej na przykładzie ptaków – aktualny stan,

4 (20) – październik–grudzień 2021 r.

propozycje działań” Tomasza Wilka z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.
Wspólne posiedzenie komisji i Parlamentarnego Zespołu ds. Naprawy Rzeczypospolitej, 26 października 2021 r.,
poświęcono edukacji klimatycznej. Uczestnikom debaty zaprezentowano raport UN
Global Compact Network Poland „Edukacja
klimatyczna w Polsce”, projekt badawczo-dydaktyczny „Edukacja humanistyczna V4
dla klimatu. Rozpoznania – dobre praktyki – rekomendacje” i informację ministra
klimatu i środowiska na temat edukacji klimatycznej w Polsce. Z raportu „Edukacja

Senator Stanisław Gawłowski na posiedzeniu
Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu i Parlamentarnego Zespołu ds. Naprawy Rzeczypospolitej,
26 października 2021 r.
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klimatyczna w Polsce” wynika m.in., że
choć w Polsce systematycznie rośnie świadomość zmian klimatycznych i ich negatywnego wpływu na człowieka, wiedza na
temat tych zjawisk jest stosunkowo niewielka. W ocenie autorów raportu najważniejsza w procesie tej edukacji jest młodzież,
a do tego, by uczyć o klimacie w szkołach,
nie jest potrzebna zmiana podstawy programowej – wystarczą szkolenia dla nauczycieli i wykładowców akademickich.

Celem projektu „Edukacja humanistyczna V4 dla klimatu. Rozpoznania – dobre
praktyki – rekomendacje”, realizowanego
w ramach funduszy wyszehradzkich, jest
opracowanie w krajach V4 projektu edukacji proklimatycznej.
Podczas spotkania senatorów z przedstawicielami samorządów i ekspertami w Tychach 1 grudnia 2021 r. debatowano m.in.
o gospodarce wodno-ściekowej, polityce energetycznej i energetyce odnawialnej.

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

Aktywność międzynarodowa
Wizyty delegacji Senatu
Wizyta na Ukrainie
Marszałek Tomasz Grodzki, wicemarszałkini Gabriela Morawska-Stanecka i senator Jacek Bury 6 października 2021 r. wzięli udział
w obchodach 80. rocznicy Zbrodni w Babim
Jarze, popełnionej przez hitlerowców na
ludności żydowskiej Kijowa. W uroczystości uczestniczyli m.in. prezydenci: Ukrainy
– Wołodymyr Zełenski, Izraela – Jicchak
Herzog, Niemiec –Frank-Walter Steinmeier
i przedstawiciele władz kilkunastu innych
państw. „Traktowaliśmy to jako nasz moralny obowiązek, aby tę masakrę w Babim
Jarze godnie upamiętnić. W jednym celu:
aby nigdy takie rzeczy się nie powtórzyły”
– podkreślił marszałek Tomasz Grodzki.
Podczas wizyty na Ukrainie delegacja Senatu
odwiedziła też memoriał Kijów – Bykownia,
gdzie marszałek złożył wieniec na kurchanie – Wspólnej Mogile Ofiar Totalitaryzmu
i na zbiorowej mogile na Polskim Cmentarzu
Wojennym. Zdaniem marszałka Senatu charakter tego miejsca i godne uczczenie setek
tysięcy pomordowanych „pokazuje i wyznacza nam kierunek, że prawda historyczna
i pamięć czasami są straszne, czasami są
trudne, ale to jest jedyna droga do budowania
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na prawdzie pojednania i budowania przyszłości wszystkich narodów, w tym narodu
polskiego i ukraińskiego”.
Podczas wizyty w Kijowie marszałek
Tomasz Grodzki wraz z delegacją spotkał
się z przewodniczącym Rady Najwyższej
Ukrainy Dmytrem Razumkowem. Podczas
rozmowy poruszono m.in. kwestie relacji dwustronnych i współpracy parlamentarnej, mowa była także o bezpieczeństwie
energetycznym i europejskim Zielonym

Spotkanie z przewodniczącym Rady Najwyższej
Ukrainy Dmytro Razumkowem.
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Ładzie i atakach hybrydowych. Przewodniczący Dmytro Razumkow podziękował za
to, że Polska jest adwokatem Ukrainy na forach międzynarodowych. Marszałek Tomasz
Grodzki zapewnił, że stosunek do rosyjskiej
napaści na Krym i okupacji Doniecka jednoczy wszystkie siły polityczne w Polsce.
Obchody 230. rocznicy Zaręczenia
Wzajemnego Polski i Litwy

Otwarcie wystawy „Konstytucja 3 maja”.

19–22 października 2021 r. wicemarszałek
Bogdan Borusewicz przebywał na Litwie,
gdzie uczestniczył w obchodach 230. rocznicy Zaręczenia Wzajemnego Polski i Litwy.
19 października w Wilnie w gmachu Sejmu
Republiki Litewskiej wicemarszałek Senatu
wziął udział w otwarciu wystawy „Konstytucja 3 maja” oraz uroczystym posiedzeniu
Sejmasu z udziałem prezydentów Polski i Litwy. Podczas otwarcia wystawy podkreślił,
że bardzo ważne jest, aby Polacy i Litwini
wspólnie myśleli o swojej przeszłości. 20

października wicemarszałek Bogdan Borusewicz odwiedził gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie. Spotkał się
także z wiceprzewodniczącym Sejmu Republiki Litewskiej Juliusem Sabatauskasem.
Na cmentarzu na Antokolu w Wilnie złożył
kwiaty przy memoriale ofiar 13 stycznia
1991 r. i kwaterze polskich żołnierzy 1920 r.
Perspektywy rozwoju współpracy
Polski i Kazachstanu
6–9 listopada 2021 r. marszałek Tomasz
Grodzki wraz z delegacją złożył wizytę
w Kazachstanie na zaproszenie przewodniczącego tamtejszego Senatu Maulena
Ashimbajewa. Marszałkowi towarzyszyli senatorowie: przewodnicząca Komisji Kultury
i Środków Przekazu Barbara Zdrojewska, wiceprzewodnicząca Komisji Rodziny, Polityki
Senioralnej i Społecznej Magdalena Kochan
i przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej
ds. Klimatu Stanisław Gawłowski. Delegacja
polskiego Senatu spotkała się z przewodniczącym Senatu Republiki Kazachstanu Maulenem Ashimbajewem, przewodniczącym
Mażylisu (izba niższa) Nurlanem Nigmatulinem, prezydentem Kasymem Żomartem
Tokajewem i wicepremierem – ministrem
spraw zagranicznych Muchtarem Tileuberdim. Rozmawiano m.in. o perspektywach
rozwoju współpracy między Polską i Kazachstanem. Mowa była o sytuacji związanej z pandemią koronawirusa i wyzwaniami
klimatycznymi, współpracy ekonomicznej
i gospodarczej, polskich inwestycjach w Kazachstanie, współpracy naukowej, kulturalnej, wymianie młodzieży i współdziałaniu

Spotkanie z przewodniczącym Senatu Republiki Kazachstanu Maulenem Ashimbajewem.

4 (20) – październik–grudzień 2021 r.
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w dziedzinie edukacji. Rozmawiano też
o sytuacji w regionie Azji Centralnej w kontekście Afganistanu i problemach związanych z migracją, a także o współpracy
międzynarodowej i w ramach organizacji
międzynarodowych.
Podczas wizyty w Kazachstanie delegacja Senatu odwiedziła Miejsce Pamięci i Muzeum Ofiar Represji Politycznych
i Totalitaryzmu, które powstało w miejscu
dawnego obozu pracy ALŻIR, przeznaczonego dla żon „zdrajców ojczyzny”, których
mężowie byli represjonowani przez reżim
stalinowski. W obozie tym przebywały m.in.
173 Polki. Marszałek i towarzyszący mu senatorowie złożyli kwiaty przed tablicą ich
pamięci.

Wizyta w Miejscu Pamięci i Muzeum Ofiar Represji
Politycznych i Totalitaryzmu.

Global Forum – Women Leaders
Wicemarszałkini Gabriela Morawska-Stanecka 9–10 listopada 2021 r. wzięła udział
w Global Forum – Women Leaders w Reykjavíku, organizowanym corocznie przez
stowarzyszenie Women Political Leaders.
Wicemarszałkini towarzyszyła senator Joanna Sekuła.
W swoim wystąpieniu podczas forum
wicemarszałkini Senatu zwróciła uwagę,
że w XXI w. w Europie kobiety nadal muszą
bronić swoich praw i o nie walczyć. Poruszyła także temat rynku pracy, wskazując
na wyzwania, jakie stoją przed politykami w kwestii zrównania zarobków kobiet
i mężczyzn czy zwiększenia liczby kobiet
zajmujących kierownicze stanowiska. Przedstawicielki Senatu uczestniczyły również

48

w panelach dotyczących praw kobiet w Afganistanie i przyszłości politycznej tego kraju.
Wicemarszałkini Gabriela Morawska-Stanecka odbyła szereg spotkań z parlamentarzystkami, m.in. z Hiszpanii, Islandii
i Ukrainy. Rozmawiała z nimi m.in. na temat
przeciwdziałania pandemii COVID-19 i jej
wpływu na rynek pracy kobiet. Delegacja Senatu odwiedziła islandzki parlament, gdzie
spotkała się z jego wiceprzewodniczącym
Willumem Þór Þórssonem.

Goście w Senacie
Wizyta prezydenta Austrii
5 października 2021 r. marszałek Tomasz
Grodzki spotkał się z prezydentem Republiki Austrii Alexandrem van der Bellenem.
Politycy rozmawiali m.in. o funkcjonowaniu i kompetencjach Senatu, a także o powstaniu demokratycznej większości w tej
Izbie. Odpowiadając na pytanie o najważniejsze zadania stojące przed Polską w ciągu najbliższych 5 lat, marszałek Senatu
wskazał na przywrócenie praworządności,
ochronę klimatu i problem presji migracyjnej na granice zewnętrzne Unii Europejskiej.
Podczas rozmowy poruszono także kwestię
bezpieczeństwa energetycznego w Europie,
w tym dywersyfikacji dostaw energii. Mowa
była o unijnej perspektywie Zachodnich
Bałkanów i zaangażowaniu Austrii w nowe
formaty środkowoeuropejskie – Trójkąt
Sławkowski i Centralną Piątkę (C5), a także
o krajowych planach odbudowy. Marszałek
Tomasz Grodzki podziękował prezydentowi Austrii za działania utrwalające pamięć
o obozie w Mauthausen-Gusen.

Wizyta prezydenta Austrii Alexandra van der Bellena.
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Wystąpienie przewodniczącego
Zgromadzenia Parlamentarnego
Rady Europy
„Cieszę się, że polski Sejm i Senat wciąż
pracują i wypełniają swoją demokratyczną
funkcję” – zwrócił się do senatorów 7 października 2021 r., podczas 31. posiedzenia
Izby, przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady (ZP RE) Europy Rik
Daems. Jak podkreślił, parlamenty powinny
działać pomimo pandemii, tworząc prawo
i kontrolując władzę wykonawczą. W swoim wystąpieniu przypomniał, że działalność Rady Europy opiera się na Europejskiej
Konwencji Praw Człowieka, która powinna
być postrzegana jako europejska konstytucja wspólnych wartości, nadrzędna wobec
innych ustaw zasadniczych, a orzeczenia
Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Strasburgu muszą być respektowane
przez wszystkie państwa członkowskie. Przewodniczący ZP RE podkreślił też znaczenie
międzynarodowych relacji wielostronnych
w rozwiązywaniu globalnych problemów,
takich jak pandemia COVID-19 czy zwalczanie przemocy wobec kobiet. Wiele uwagi poświęcił prawom społeczności LGBT i polskim
reformom w sądownictwie, mającym, w jego
ocenie, ujemne skutki w kwestii praworządności. Wezwał parlamentarzystów, by temu
przeciwdziałali, a także wspierali i skutecznie
wdrażali legislację przeciw dyskryminacji.

współpracy między przedsiębiorcami obu
krajów i roli, jaką mają do odegrania w tym
zakresie izby gospodarcze. Zgodzili się,
że parlamentarzyści mogą wnieść istotny
wkład w rozwijanie relacji handlowych i inwestycyjnych między państwami. Podczas
rozmowy poruszono też kwestię współpracy
kulturalnej. Marszałek Tomasz Grodzki zapewnił, że będzie wspierał działalność Polsko-Wietnamskiej Grupy Parlamentarnej.

Rozmowa z deputowanym wietnamskiego Zgromadzenia Narodowego Nguyễnem Văn Thânem.

Relacje ze Słowacją
13 października 2021 r. marszałek Tomasz
Grodzki przyjął przewodniczącego Rady Narodowej Republiki Słowackiej Borisa Kollára.
Politycy omówili kwestie związane ze współpracą parlamentów Europy Środkowej zarówno na płaszczyźnie dwustronnej, jak
i wielostronnej, m.in. w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Wymienili też opinie na temat
możliwości zaangażowania Polski i Słowacji
we wsparcie integracji państw Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską. Mowa była o sytuacji na granicy Polski z Białorusią. Politycy
rozmawiali też o krajowych planach odbudowy przekazanych Komisji Europejskiej
przez rządy Polski i Słowacji oraz procesach

Wystąpienie przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Rika Daemsa przed Senatem.

Możliwości współpracy przedsiębiorców
z Polski i Wietnamu
Marszałek Tomasz Grodzki 8 października
2021 r. przyjął deputowanego Zgromadzenia
Narodowego Socjalistycznej Republiki Wietnamu Nguyễna Văn Thâna. Politycy wymienili opinie na temat możliwości zacieśnienia
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Wizyta przewodniczącego słowackiej Rady Narodowej
Borisa Kollára.
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gospodarczych zachodzących w obu krajach.
Poruszyli też tematy związane z funkcjonowaniem branży turystycznej w Tatrach.
Zaangażowanie Polski w prace Organizacji
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
13 października 2021 r. marszałek Senatu
przyjął przewodniczącą Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa
i Współpracy w Europie (OBWE) Margaretę Cederfelt. Podczas spotkania podkreślono m.in. znaczenie misji obserwacyjnych
wyborów prowadzonych w ramach OBWE,
poruszono też temat bezpieczeństwa granic. W opinii marszałka Senatu zrozumiała
i konieczna troska o bezpieczeństwo musi
uwzględniać zasady humanitarne, zawarte
w międzynarodowych konwencjach i unijnych procedurach. Jak podkreślił, Senat
RP od początku obecnego kryzysu stoi po
stronie kobiet i dzieci, sprzeciwiając się wypychaniu migrantów za granicę. Przewodnicząca Margareta Cederfelt podkreśliła,
że choć nie ulega wątpliwości, iż ze strony
Aleksandra Łukaszenki mamy do czynienia
z wojną hybrydową, sygnatariusze aktu końcowego z Helsinek i zarazem chrześcijanie
nie mogą pozwolić na łamanie praw człowieka na swoich granicach.

do Parlamentu Europejskiego Andrzej Halicki. W wypowiedzi dla mediów marszałek
Senatu podkreślił, że podczas rozmowy została podniesiona kwestia praworządności
i kar nałożonych na Polskę przez TSUE za
nierealizowanie jego orzeczeń. Marszałek
Senatu poinformował, że rozmawiano także o reformie sądownictwa i oczekiwaniach
w tym zakresie, m.in. likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Poruszono też
kwestie związane z kryzysem migracyjnym
na granicy polsko-białoruskiej.

Spotkanie marszałka Tomasza Grodzkiego z wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego Robertą
Metsolą.

Potrzeba aktywizacji kontaktów
polsko-mongolskich
8 listopada 2021 r. wicemarszałek Bogdan
Borusewicz przyjął wiceprzewodniczącego
Wielkiego Churału Państwowego Mongolii
Ayursaikhana Tumurbaatara, któremu towarzyszyli deputowani, członkowie Mongolsko-Polskiej Grupy Parlamentarnej. Podczas
spotkania politycy podkreślali rolę współpracy międzyparlamentarnej w zaktywizowaniu kontaktów między Polską i Mongolią.

Przewodnicząca OBWE Margareta Cederfelt i marszałek Tomasz Grodzki.

Wizyta wiceprzewodniczącej
Parlamentu Europejskiego
Marszałek Tomasz Grodzki 28 października 2021 r. spotkał się z wiceprzewodniczącą
Parlamentu Europejskiego Robertą Metsolą.
W rozmowie uczestniczyli także przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii
Europejskiej senator Bogdan Klich i poseł

50

Spotkanie wicemarszałka Bogdana Borusewicza z delegacją Wielkiego Churału Państwowego Mongolii.
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Za szczególnie ważną uznali współpracę
w wielu sektorach gospodarki, rolnictwie,
nauce i kulturze. W ocenie rozmówców istotny wpływ na rozwój kontaktów między obu
krajami miało reaktywowanie ambasady RP
w Ułan Bator. Mowa była także o sytuacji epidemicznej na świecie.

Współpraca z USA
Marszałek Tomasz Grodzki spotkał się
17 listopada 2021 r. z zastępcą-asystentem
sekretarza stanu USA ds. europejskich i euroazjatyckich Robin L. Dunnigan. Marszałkowi Senatu towarzyszyli przewodniczący
i wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej – senatorowie
Bogdan Klich i Marcin Bosacki. Rozmowa
dotyczyła relacji polsko-amerykańskich
i sytuacji w Europie Środkowo-Wschodniej,
w tym na granicy z Białorusią. Poruszono
kwestie dotyczące współpracy transatlantyckiej i wzmacniania więzi Stanów Zjednoczonych z Unią Europejską zgodnie z systemem
wspólnych wartości, na czele z praworządnością i poszanowaniem zasad demokracji,
w tym wolności mediów. Rozmawiano także
o roli organizacji pozarządowych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Rozmowa marszałka Tomasza Grodzkiego z komisarzem Unii Europejskiej ds. sprawiedliwości Didierem
Reyndersem.

i reakcji Polski na decyzje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Komisarz Didier Reynders wyraził troskę o losy ważnego
członka Unii Europejskiej, jakim jest Polska.
Jak podkreślił, obecność we Wspólnocie wymaga przestrzegania traktatów. Marszałek
Tomasz Grodzki zapewnił, że Izba wyższa
polskiego parlamentu stoi na straży praworządności, praw człowieka, szacunku dla
mniejszości i zobowiązań Polski wobec Unii
Europejskiej. Wyraził też gotowość wsparcia każdego działania, które przyczyni się do
zażegnania sporu Polski z TSUE i Komisją
Europejską.

Odmienny stosunek Polski i Niemiec
do budowy Nord Stream 2

Powitanie przez marszałka Tomasza Grodzkiego
Robin L. Dunnigan, zastępcy-asystenta sekretarza
stanu USA ds. europejskich i euroazjatyckich.

Wizyta komisarza Unii Europejskiej
ds. sprawiedliwości
18 listopada 2021 r. marszałek Tomasz
Grodzki przyjął komisarza Unii Europejskiej ds. sprawiedliwości Didiera Reyndersa.
Rozmowa dotyczyła m.in. sytuacji na granicy
polsko-białoruskiej, kwestii praworządności
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Marszałek Tomasz Grodzki spotkał się
24 listopada 2021 r. z wiceprzewodniczącym Bundesratu Peterem Tschentscherem, pierwszym burmistrzem Wolnego
Hanzeatyckiego Miasta Hamburga, członkiem Grupy Przyjaźni Niemiecko-Polskiej
w Izbie wyższej niemieckiego parlamentu.
W spotkaniu uczestniczyli także senatorowie, członkowie Prezydium Senackiej Grupy
Polsko-Niemieckiej: przewodniczący Beniamin Godyla oraz wiceprzewodniczące Halina
Bieda i Ewa Gawęda.
Rozmówcy podkreślali, że oba państwa mają wspólne interesy, a nasze narody
z pewnością więcej łączy niż dzieli. Marszałek Senatu negatywnie ocenił budowę gazociągu Nord Stream 2, w odniesieniu do
którego zarówno polska opozycja, jak i rząd
mówią jednym głosem. Zdaniem wiceprzewodniczącego Bundesratu Nord Stream 2 to
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Wizyta wiceprzewodniczącego Bundesratu Petera Tschentschera.

jedynie przedsięwzięcie gospodarcze, a strona niemiecka jest zaskoczona postrzeganiem
go w kontekście politycznym.
Podczas spotkania poruszono też kwestie związane z napięciami między Polską
a instytucjami Unii Europejskiej dotyczącymi praworządności i zgodności prawa krajowego z unijnym. Mówiono też o polskich
i niemieckich doświadczeniach w walce
z pandemią COVID-19, a także o unijnej strategii Zielonego Ładu.

Fundusze z krajów Europejskiej Strefy
Wolnego Handlu
Marszałek Tomasz Grodzki przyjął 26 listopada 2021 r. delegację Komitetu Parlamentarzystów Europejskiej Strefy Wolnego Handlu
(EFTA). Podczas spotkania przewodniczący Komitetu Günter Vogt poinformował,
że kraje członkowskie EFTA przekazały Polsce po 2004 r. 2 mld euro na rozwój edukacji, innowacyjności, praworządności oraz

Spotkanie marszałka Tomasza Grodzkiego z delegacją Komitetu Parlamentarzystów Europejskiej Strefy Wolnego
Handlu (EFTA).
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niezależnych instytucji i inicjatyw na rzecz
praw człowieka. Obecnie EFTA negocjuje z Unią Europejską swój udział w nowej
7-letniej perspektywie finansowej. Marszałek Tomasz Grodzki podkreślił, że demokratyczna większość w Senacie utożsamia
się z wartościami afirmowanymi przez
parlamentarzystów Norwegii, Szwajcarii,
Islandii i Liechtensteinu. W jego ocenie bezpośrednim odbiorcą funduszy pozostających
w dyspozycji EFTA powinny być polskie samorządy. Podczas rozmowy poruszono także
tematy związane z sytuacją społeczno-polityczną w Polsce, prawami człowieka i prawami kobiet, a także sytuacją na granicy
polsko-białoruskiej.

Wielostronne spotkania
międzyparlamentarne
67. Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego
NATO
8–11 października 2021 r. w Lizbonie odbyła się doroczna 67. Sesja Zgromadzenia
Parlamentarnego NATO, w której uczestniczyli senatorowie: Paweł Arndt, Rafał
Ślusarz i Bogdan Zdrojewski. Pracowali
w 3 komisjach: Politycznej, Obrony i Bezpieczeństwa oraz Obywatelskiego Wymiaru
Bezpieczeństwa.

Polsko-tureckie partnerstwo strategiczne
1 grudnia 2021 r. marszałek Tomasz Grodzki przyjął przewodniczącego Wielkiego
Zgromadzenia Narodowego Turcji Mustafę
Șentopa. Rozmawiano o wielowiekowej historii wzajemnych kontaktów, a także roli
Turcji w stabilizacji sytuacji w regionie.
Przewodniczący Wielkiego Zgromadzenia
Narodowego wyraził przekonanie, że zawarte między Polską i Turcją partnerstwo
strategiczne może się przejawiać nie tylko
w postaci wzajemnych wizyt, ale również
we współpracy na forach wielostronnych.
Zgodzono się, że wizyty parlamentarne na
szczeblu komisji mogłyby być wzbogacone
o kontakty z przedstawicielami środowisk
gospodarczych. Marszałek Tomasz Grodzki
opowiedział się za intensyfikacją kontaktów
międzyparlamentarnych, które mogą pomóc
w kontynuowaniu dialogu.

67. Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego NATO.

Podczas sesji debatowano m.in. o działaniach na rzecz rozwoju demokracji,
wzrastającym zagrożeniu handlem ludźmi i narkotykami, cyberbezpieczeństwie
i rozwoju nowych technologii militarnych,
stosunkach NATO – Rosja i NATO – Chiny,
wycofaniu wojsk sojuszniczych z Afganistanu, obecnych kryzysach humanitarnych
i uchodźczych, walce z pandemią koronawirusa i terroryzmem.

Europejska Konferencja Przewodniczących
Parlamentów w Atenach

Wizyta przewodniczącego Wielkiego Zgromadzenia
Narodowego Turcji Mustafy Șentopa.
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21–22 października 2021 r. marszałek Tomasz Grodzki wziął udział w Europejskiej
Konferencji Przewodniczących Parlamentów w Atenach, podczas której dyskutowano
o doświadczeniach i wyzwaniach, jakie stoją
przed demokratycznymi państwami w obliczu kryzysu publicznej ochrony zdrowia,
wywołanego pandemią COVID-19, a także
o roli parlamentów w zapewnieniu prawa
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Wystąpienie marszałka Tomasza Grodzkiego podczas Konferencji Przewodniczących Parlamentów w Atenach.

do zdrowego i zrównoważonego środowiska
naturalnego.
Marszałek Senatu zabrał głos w debacie „Wspólna przyszłość wszystkich obywateli Europy”. Jak stwierdził m.in., nadszedł
już czas na zebranie konkluzji z pozytywnych doświadczeń z europejskiej współpracy w walce z COVID-19 oraz na analizę tych
negatywnych. Marszałek Tomasz Grodzki
mówił też o technicznych aspektach funkcjonowania Senatu w czasie pandemii
COVID-19 i zasadach obrad hybrydowych.
W Atenach odbyło się także spotkanie
sekretarzy generalnych parlamentów narodowych, w którym wziął udział szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski. Spotkanie
było poświęcone wymianie doświadczeń

Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski.
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w zakresie organizacji pracy parlamentów
narodowych w czasie pandemii COVID-19.
73. sesja plenarna Rady Nordyckiej
Marszałek Tomasz Grodzki przebywał
2–3 listopada 2021 r. w Kopenhadze, gdzie
wziął udział w 73. sesji plenarnej Rady Nordyckiej. Występując podczas sesji, podkreślił,
że „Senat RP jest głównym konstytucyjnym
ośrodkiem władzy stojącym na straży przestrzegania prawa, niezależności sądów oraz
respektowania praw człowieka, a demokratyczna większość w Senacie jest głęboko
przekonana, że działania, jakie podejmujemy w tym zakresie, wyraźnie definiują Polskę na międzynarodowej scenie”. Poruszył
także temat współpracy w ramach Sojuszu
Północnoatlantyckiego i polskiej prezydencji
w OBWE w 2022 r.
Podczas spotkania przewodniczących
parlamentów państw Rady Nordyckiej marszałek zapewnił, że Senat RP zrobi wszystko,
by utrzymać nasz kraj w dobrych relacjach
z państwami Europy Zachodniej. Marszałka Senatu i towarzyszącą mu senator Beatę Małecką-Liberę przyjął przewodniczący
parlamentu Danii Henrik Dam Kristensen,
z którym rozmawiano m.in. o przeciwdziałaniu pandemii COVID-19, gazociągu Baltic
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Wystąpienie marszałka Tomasza Grodzkiego podczas 73. sesji plenarnej Rady Nordyckiej.

Pipe i sytuacji na rynkach pracy w obu krajach. Delegacja Senatu spotkała się także
z dyrektorem generalnym Danish Health
Authority Sørenem Brostrømem. Tematem
rozmowy była walka z pandemią COVID-19,
a także zmiany w systemie opieki zdrowotnej, które wymusza rzeczywistość.

11. konferencja euroazjatyckiej współpracy
parlamentarnej ASEP11
Wicemarszałkini Senatu Gabriela Morawska-Stanecka 16 listopada 2021 r. wzięła udział
w 11. konferencji euroazjatyckiej współpracy parlamentarnej ASEP11, zorganizowanej w formule on-line. Tematem obrad było
„Wzmacnianie parlamentarnej współpracy
na rzecz pokoju i zrównoważonego rozwoju

Wicemarszałkini Gabriela Morawska-Stanecka.
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w dobie pandemii COVID-19 i w przyszłości”. Podczas konferencji odbyły się 3 panele
dyskusyjne poświęcone: aktywności parlamentów na rzecz pokoju, bezpieczeństwa
i wspólnego dobrobytu; promocji globalnego uzdrowienia gospodarek; bezpieczeństwu
w zakresie wody, energii i żywności w kontekście zmieniającego się klimatu. Uczestnicy konferencji mówili m.in. o znaczeniu
międzynarodowej współpracy w rozwiązywaniu globalnych problemów i wyzwań,
takich jak zmiany klimatyczne i epidemie.

143. Zgromadzenie Unii
Międzyparlamentarnej
Wicemarszałkini Gabriela Morawska-Stanecka 26–30 listopada 2021 r. wzięła udział
w 143. Zgromadzeniu Unii Międzyparlamentarnej, które obradowało w Madrycie
pod hasłem „Współczesne wyzwania dla
demokracji: pokonywanie różnic i budowanie wspólnoty”. Wicemarszałkini, która pełni
funkcję wiceprzewodniczącej Polskiej Grupy
Unii Międzyparlamentarnej, uczestniczyła
w obradach Stałej Komisji ds. Demokracji
i Praw Człowieka Unii Międzyparlamentarnej, pracującej nad rezolucją „Międzynarodowe prawodawstwo w celu zwalczania
przemocy i wykorzystywania dzieci w cyberprzestrzeni”. Wzięła też udział w obradach
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Wicemarszałkini Gabriela Morawska-Stanecka podczas obrad 143. Zgromadzenia Unii Międzyparlamentarnej.

plenarnych, podczas których przyjęto jednogłośnie rezolucję, zawierającą m.in. postulat
dotyczący zwiększenia wsparcia parlamentów dla równego i powszechnego dostępu do
szczepionek przeciwko COVID-19, zgłoszony
przez grupę państw afrykańskich. Propozycja przedstawiona przez kraje europejskie,
m.in. Polskę, dotycząca migracji i ochrony
granic oraz łamania praw człowieka na Białorusi, została skierowana pod dalsze obrady Stałej Komisji ds. Demokracji i Praw
Człowieka. W ramach Forum Kobiet Parlamentarzystek wicemarszałkini Gabriela
Morawska-Stanecka uczestniczyła w dyskusji poświęconej roli kobiet w życiu politycznym i społecznym. Wicemarszałkini Senatu
rozmawiała też z przewodniczącą Kongresu
Deputowanych Parlamentu Królestwa Hiszpanii Meritxell Batet i Lamaña, przedstawicielami parlamentów państw Grupy
Wyszehradzkiej i opozycji węgierskiej.

7. Szczyt Przewodniczących Parlamentów
Państw Członkowskich Zgromadzenia
Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza
„Warunkiem skutecznego stawienia czoła
wyzwaniom związanym ze zmianami klimatycznymi w obszarze śródziemnomorskim jest solidarna, partnerska współpraca,
ponieważ konsekwencje i skutki tych zmian
dotyczą nas wszystkich” – powiedział marszałek Tomasz Grodzki podczas 7. Szczytu Przewodniczących Parlamentów Państw
Członkowskich Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza, który
odbył się 3 grudnia 2021 r. w Brukseli. Marszałek Senatu podkreślił, że zmiany klimatu
to jeden z priorytetowych tematów w Unii
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Europejskiej i jej sąsiedztwie. „Sygnały alarmowe, jakimi są raporty eksperckie, muszą
być poważnie traktowane przez gremia polityczne, i tak podchodzimy do nich w Senacie
RP” – podkreślił marszałek Tomasz Grodzki.
W obradach uczestniczyła także senator Halina Bieda, delegatka Senatu do Zgromadzenia
Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza.

Senator Halina Bieda i marszałek Tomasz Grodzki
podczas 7. Szczytu Przewodniczących Parlamentów
Państw Członkowskich Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza.

XI Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego
Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
Sejmu Republiki Litewskiej i Rady
Najwyższej Ukrainy
5–6 grudnia 2021 r. w Senacie odbyła się
XI Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego
Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
Sejmu Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej Ukrainy. Otwierając obrady, marszałek
Tomasz Grodzki podkreślił, że choć geneza
powołania zgromadzenia jest historyczna,
to jego cele i zadania są współczesne, skoncentrowane na patrzeniu w przyszłość,
postrzeganą w integracji euroatlantyckiej.
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Wśród najważniejszych problemów, z jakimi
przychodzi się obecnie mierzyć, marszałek
Senatu wymienił kolejną falę pandemii, migrantów z Azji i Afryki i rosyjskie wojska na
granicach naszych państw, a także perspektywę kryzysu energetycznego.
Przewodnicząca Sejmu Republiki Litewskiej Viktorija Čmilytė-Nielsen podkreśliła
jedność i partnerstwo strategiczne Polski, Litwy i Ukrainy w obecnej, bardzo trudnej sytuacji. Wyraziła też konsekwentne poparcie
swojego kraju dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, a jednocześnie
potępienie dla polityki Rosji. W ocenie przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy Rusłana Stefanczuka trójstronne zgromadzenie
ma szczególny wymiar w kontekście obecnej
sytuacji w regionie. Jego zdaniem pozwala
ono wyznaczyć kierunki współpracy parlamentów na przyszłość i wypracować mechanizmy reagowania na ataki hybrydowe.
Parlamentarzyści z Polski, Litwy
i Ukrainy pracowali także w komisjach. Komisja ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej Ukrainy dyskutowała na temat drogi
Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej
i innych organizacjach międzynarodowych

w perspektywie polskiego i litewskiego przewodnictwa w Radzie UE, a także o przyszłym
członkostwie Ukrainy w NATO. Komisja
ds. rozwoju współpracy handlowo-gospodarczej, regionalnej, lokalnej i transgranicznej
debatowała o rozwoju infrastruktury w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz
bezpieczeństwie energetycznym i wspieraniu inicjatyw w ramach Trójkąta Lubelskiego. Komisja ds. współpracy w dziedzinie
bezpieczeństwa zajęła się m.in. integralnością terytorialną Ukrainy, utrzymaniem
wspólnej polityki wobec Rosji i Białorusi,
instrumentami wspierania demokratycznej
opozycji białoruskiej, a także kryzysem migracyjnym na litewskim i polskim odcinku
granicy UE z tym krajem. Komisja ds. współpracy społecznej i kulturalnej dyskutowała
na temat współpracy polskich, litewskich
i ukraińskich służb i mediów w walce z fake
newsami, dezinformacją oraz tworzeniem
podziałów i wzniecaniem nienawiści.
Na zakończenie sesji przyjęto dokument
końcowy, w którym znalazło się m.in. potępienie Rosji za agresję przeciwko Ukrainie,
a Białorusi – za wywołanie kryzysu migracyjnego na granicy z Litwą i Polską.

Uczestnicy XI Sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu Republiki
Litewskiej i Rady Najwyższej Ukrainy.

szczegółowe informacje na temat wszystkich w ydarzeń międzynarodow ych
dostępne są na stronie internetowej: www.senat.gov.pl.
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Senat i Polonia
Spotkania z Polonią amerykańską
2–4 października 2021 r. marszałek Tomasz
Grodzki złożył wizytę w Stanach Zjednoczonych. Towarzyszył mu senator Władysław
Komarnicki. 2 października w Caseyville w stanie Illinois delegacja wzięła udział
w obchodach 75-lecia organizacji Polish
American War Veterans. Marszałek Senatu przypomniał, że polsko-amerykańskie
braterstwo broni datuje się od stuleci – począwszy od wojny o niepodległość Stanów
Zjednoczonych, przez 2 wojny światowe,
po operacje w ramach NATO w Iraku i Afganistanie. „Braterstwo broni między polskimi i amerykańskimi żołnierzami jest jedną
z tych rzeczy, które powinniśmy czcić, szanować i głosić na świecie” – mówił. W tym
kontekście zwrócił uwagę na doniosłe znaczenie założonego po II wojnie światowej
stowarzyszenia Polish American War Veterans. Podczas uroczystości marszałek Tomasz Grodzki wręczył przewodniczącemu
Komitetu Organizacji Obchodów Jubileuszu
Polish American War Veterans Grzegorzowi Kołtuniakowi Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, przyznany mu przez
prezydenta RP za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych

Obchody 75-lecia organizacji Polish American War
Veterans.

w Polsce oraz osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej z pożytkiem dla kraju.
Dziękując za odznaczenie, Grzegorz Kołtuniak podkreślił, że zawsze należy pamiętać,
iż wolność nie jest dana na zawsze. Stowarzyszenie Polish-American War Veterans
zdecydowało o przyznaniu marszałkowi
Senatu honorowego członkostwa.
3 października w St. Louis marszałek
Tomasz Grodzki spotkał się z przedstawicielami organizacji polonijnych ze stanów
Missouri i Illinois. Rozmawiano o funkcjonowaniu organizacji polonijnych, ich problemach i działalności w czasie pandemii,

Spotkanie z burmistrz St. Louis Tishaurą Jonesi i starostą Hrabstwa St. Louis Samem Pagem.
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a także o nauczaniu języka polskiego oraz
kultywowaniu tradycji i kultury ojczystej.
W St. Louis marszałek Tomasz Grodzki rozmawiał także z nowo wybranym prezesem
Związku Lekarzy Polskich w Chicago Piotrem Brukaszem.
4 października delegacja Senatu spotkała się z burmistrz St. Louis Tishaurą Jones, której marszałek Senatu podziękował
za ustanowienie 2 października świętem
Polish American War Veterans Day, a także
ze starostą Hrabstwa St. Louis Samem Pagem. Rozmawiano o współpracy St. Louis
i Szczecina jako miast siostrzanych, a także
o problemach społeczności polskiej w tym
mieście.

Wizyta wicemarszałka Senatu w Szwajcarii
23–24 października 2021 r. wicemarszałek Marek Pęk złożył wizytę w Konfederacji Szwajcarskiej. Odwiedził Muzeum
Polskie w Rapperswilu, gdzie złożył kwiaty pod Kolumną Barską oraz na grobach
założyciela muzeum Władysława Platera
i jednego z głównych darczyńców Henryka
Bukowskiego. Spotkał się także z przedstawicielami Zarządu Towarzystwa Przyjaciół
Muzeum Polskiego i Polskiej Fundacji Kulturalnej „Libertas”, z którymi rozmawiał
o aktualnej sytuacji placówki i perspektywach kontynuowania jej działalności. Wicemarszałek Marek Pęk złożył również wizytę

Spotkanie z przedstawicielami środowisk
polonijnych na Ukrainie
6 października 2021 r. w polskiej ambasadzie w Kijowie marszałek Tomasz Grodzki
wraz z towarzyszącą mu delegacją, w skład
której wchodzili wicemarszałkini Gabriela
Morawska-Stanecka i senator Jacek Bury,
spotkał się z przedstawicielami środowisk
polonijnych. Podziękował im za działania
mające na celu podtrzymywanie polskości
na Ukrainie i zapewnił, że choć Senat został
pozbawiony środków budżetowych na opiekę
nad Polonią, z tego zadania nie rezygnuje,
tym bardziej poczuwa się bowiem do opieki prowadzonej innymi sposobami niż tylko
przekazywaniem pieniędzy. „Polonia to nasza wspólnota” – mówił marszałek Senatu.
Jak dodał, jest naszym świętym obowiązkiem
pamiętać o niej, wspierać ją i utrzymywać
z nią kontakt, a zwłaszcza dbać o następne
pokolenia.

Wicemarszałek Marek Pęk z uczniami i nauczycielami
polskiej szkoły w Rapperswilu.

Spotkanie z Polonią w Ambasadzie RP w Kijowie.
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w klasztorze benedyktyńskim w Einsiedeln,
najważniejszym sanktuarium kultu maryjnego w Szwajcarii. 24 października 2021 r.
wicemarszałek Senatu w Zuchwilu wziął
udział w uroczystościach z okazji 204. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki. Odwiedził
także Dom Kościuszki w Solurze i spotkał się
z przedstawicielami kierownictwa placówki.
Spotkanie z przedstawicielami
kazachstańskiej Polonii
7 listopada 2021 r. w Pierwomajce, podczas wizyty w Kazachstanie, marszałek
Tomasz Grodzki wraz z delegacją, w skład
której wchodzili senatorowie: Magdalena
Kochan, Barbara Zdrojewska i Stanisław
Gawłowski, spotkał się z przedstawicielami kazachstańskiej Polonii. Podczas spotkania marszałek uhonorował medalami
Senatu potomków Polaków zesłanych do Kazachstanu w 1936 r.: Jadwigę Gangolewską
(rocznik 1939), Paulinę Popławską (rocznik
1940) i Iwana Zagajewskiego (rocznik 1937).
Wspólnie z Katarzyną Ostrowską, prezes
Związku Polaków w Kazachstanie, wręczył
im także honorowe odznaki za zasługi dla
Związku. „Kieruję swoje myśli w stronę
tych, którzy 85 lat temu wysiedli tu, w pustym stepie, i musieli tu przeżyć. Udało
im się nie tylko przeżyć, ale i podtrzymać
swoją polskość, kulturę i język. Skromnym

Uhonorowanie potomków zesłańców do Kazachstanu.

wyrazem naszej pamięci o Was, wyrazem
tego, że Polska o Was pamięta, są przekazane dziś medale” – powiedział marszałek
Tomasz Grodzki. Podziękował też obywatelom Kazachstanu, dzięki których przyjaźni
i pomocy naszym deportowanym rodakom
udało się przetrwać w surowym klimacie
stepu, a także obecnym władzom tego kraju
za kultywowanie języka, kultury i tradycji
polskiej. Marszałek Senatu i towarzyszący
mu senatorowie odwiedzili dwoje Polaków
– deportowaną do Kazachstanu Rozalię
Należytą (rocznik 1929), której marszałek
wręczył medal przyznany przez Związek
Sybiraków, i urodzonego już w Kazachstanie Iwana Jałowickiego (rocznik 1937), uhonorowanego odznaką za zasługi dla Związku

Spotkanie z Polakami w Pierwomajce.
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Polaków w Kazachstanie. Delegacja złożyła
także kwiaty pod pomnikiem Represjonowanych Polaków. W stolicy Kazachstanu

Nur-Sułtanie delegacja Senatu spotkała się
z Polakami mieszkających w tym mieście
i rejonach ościennych, m.in. w Karagandzie.

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

Przegląd wydarzeń

VII Sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

VII Sesja Obywatelskiego Parlamentu
Seniorów
O sytuacji seniorów i organizacji senioralnych po pandemii oraz o ich powrocie do
dawnej aktywności debatowano w Senacie
4 października 2021 r., podczas VII Sesji
Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, którą honorowym patronatem objął marszałek
Senatu. Marszałek Tomasz Grodzki zapewnił gości o szczególnym szacunku Senatu dla
osób w srebrnym wieku, które swoim dojrzałym życiem i umiejętnościami mogą jak
najlepiej służyć Polsce. Podczas sesji przewodniczący Komisji Ustawodawczej senator
Krzysztof Kwiatkowski zwrócił uwagę na
problemy osób z chorobami otępiennymi.
Według niego system pomocy takim osobom
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prawie nie funkcjonuje, a trud opieki nad
nimi dźwigają ich rodziny, wyręczając w tym
zakresie państwo.
Gala laureatów konkursu „Sołtys Roku”
W Senacie 5 października 2021 r. odbył się
finał 19. edycji konkursu „Sołtys Roku”, który poprzedziła konferencja „Silniejszy sołtys, silniejsze sołectwo”, zorganizowana
przez senackie komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej we współpracy
z redakcją „Gazety Sołeckiej” i Krajowego
Stowarzyszenia Sołtysów. Podczas spotkania mówiono m.in. o zmianach prawnych
dotyczących sołectw i sołtysów w ciągu
ostatnich 30 lat. Za najważniejszą zmianę
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Laureaci 19. edycji konkursu „Sołtys Roku” z szefem Kancelarii Senatu ministrem Adamem Niemczewskim
(w środku).

prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów
Ireneusz Niewiarowski uznał utworzenie
funduszu sołeckiego, który – w jego ocenie
– wzmocnił rolę sołectwa, sołtysów i zebrania wiejskiego, integruje też społeczność
wiejską. W trakcie dyskusji podkreślano,
że dzięki funduszowi sołeckiemu mieszkańcy wsi mogą w większym stopniu decydować
o sprawach bezpośrednio ich dotyczących.
Zwracano też uwagę na narastający problem
z wyborem sołtysa, spowodowany „skromną gratyfikacją za wypełnianie bardzo wielu
obowiązków”.
W obecnej edycji konkursu „Sołtys
Roku 2020”, organizowanego przez redakcję
miesięcznika „Gazeta Sołecka” w celu promowania najbardziej aktywnych sołtysów,
pracujących na rzecz lokalnej społeczności,
tytuł Sołtysa Roku 2020 przyznano 10 osobom; nagrodzono też sołtysa pełniącego tę
funkcję przez 47 lat.
Wystawa poświęcona Marianowi
Falskiemu
„To książka narodowa, drugiej takiej nie
ma. Zmieniać się będą rządy i ustroje,
przechodzić wojny, a ta książka zostanie”
– powiedział marszałek Tomasz Grodzki,
otwierając 7 października 2021 r. w Senacie
wystawę „Elementarz dobrych wspomnień.
W 140. rocznicę urodzin prof. Mariana Falskiego”. Jak podkreślił, dzięki elementarzowi
udało się w odradzającej się w 1918 r. Polsce zunifikować naukę czytania i pisania po
polsku. Inicjatorka wystawy senator Ewa
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Matecka przypomniała, że prof. Marian
Falski całe swoje życie poświęcił reformom
edukacji, a opracowany przez niego elementarz okazał się najbardziej znanym i najdłużej wydawanym podręcznikiem na świecie.
Na wystawie, przygotowanej przez Muzeum Elementarza im. prof. Mariana Falskiego w Kuźnicy Grabowskiej, można było
zobaczyć plansze ze zdjęciami i wspomnieniami Mariana Falskiego, unikatowe wydania elementarza z różnych lat, dawną ławkę
szkolną i przybory do pisania.

Otwarcie wystawy poświęconej Marianowi Falskiemu.

Debata na temat reformy systemu
świadczeń społecznych
12 października 2021 r. odbyła się ostatnia z cyklu debat poświęconych reformie
systemu świadczeń społecznych, zainicjowanych przez senator Agnieszkę Kołacz-Leszczyńską. Uczestnicy postulowali m.in.
uproszczenie systemu emerytalnego, zmiany w administracji systemu ubezpieczeń
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Debata na temat reformy systemu świadczeń społecznych.

społecznych, likwidację „głodowych emerytur” czy wprowadzenie szerokiej edukacji
ekonomicznej. Zdaniem Pawła Wojciechowskiego z Pracodawców RP system emerytalno-podatkowy trzeba uprościć, ale zmiany
powinny być ewolucyjne, a nie rewolucyjne.
Prezes Instytutu Emerytalnego dr Antoni
Kolek proponował wprowadzenie w Polsce tzw. dodatku wdowiego, a także zmian
w administracji systemu ubezpieczeń społecznych, które mogłyby zmniejszyć wydatki
na taki cel. Andrzej Domański z Instytutu Obywatelskiego wskazywał natomiast,
że konieczna jest dywersyfikacja portfela
oszczędności.
Przyszłość polskiej edukacji
„W udanym bilansie 30-lecia wolnej Polski
obecny stan naszego społeczeństwa każe

zadać pytanie, w jaki sposób jest ono edukowane do bycia społeczeństwem wolnym,
demokratycznym, otwartym na różne poglądy i umiejącym sobie poradzić w XXI w.”
– wskazał wicemarszałek Michał Kamiński,
otwierając 14 października 2021 r. w Senacie debatę „Dokąd zmierza polska edukacja”,
poświęconą kierunkom zmian w polskiej
oświacie. W ocenie prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza szkoła musi uczyć
prawdy, podstaw ekonomii i prawa oraz
ekologii, które dają szansę na sprawne wejście w dorosłe życie i poruszanie się w coraz
bardziej skomplikowanym świecie. Według
prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomira Broniarza obecna szkoła jest
wsteczna programowo, nie uczy krytycznego myślenia, nie wyposaża w uniwersalną
wiedzę, przydatną w przyszłości. Zdaniem
prezesa Stowarzyszenia im. Tadeusza

Debata „Dokąd zmierza polska edukacja”.
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Mazowieckiego Włodzimierza Magdziarza
potrzebny jest system edukacji, w którym
uczniowie mogliby rozpoznać swoje możliwości i talenty, a nauczyciele – określić je
i rozwijać. W ocenie wicemarszałka Senatu
I kadencji Andrzeja Wielowieyskiego zmiany
w polskiej edukacji powinny być ukierunkowane na aktywność i samodzielność uczniów
w zdobywaniu wiedzy przy inspirującym
wsparciu nauczycieli, a system edukacyjny
musi odpowiadać na wyzwania współczesności, dotyczące klimatu, obrony i rozwoju
wolnego świata, praworządności i wolności
obywateli.
Zielony Ład a transformacja klimatyczna
Wicemarszałkini Gabriela Morawska-Stanecka 14 października 2021 r. wzięła udział
w konferencji „Strategia Zielonego Ładu
w aspekcie transformacji klimatycznej”, poświęconej zmianom klimatu w kontekście
problemów gospodarki wodnej, funduszu
sprawiedliwej transformacji, a także badaniom środowiska w związku z Europejskim
Zielonym Ładem. W ocenie wicemarszałkini Senatu realizacja tego programu będzie
wyzwaniem zarówno dla Polski, jak i innych
krajów Unii Europejskiej, wiąże się bowiem
z potrzebą inwestycji i wysokimi kosztami. Dla osiągnięcia wymiernych rezultatów
niezbędne są konsensus ponad podziałami
politycznymi, a także współpraca rządu,
parlamentu i samorządów. W kwestii transformacji energetycznej potrzebny jest natomiast długofalowy plan.

Senackie zespoły o Polskim Ładzie
„Polski Ład – chaos w podatkach i niepewność w emeryturach” to temat wspólnego
posiedzenia Senackiego Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju oraz Senackiego Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw
15 października 2021 r. w Senacie.
Zarówno senatorowie, jak i eksperci negatywnie ocenili nowelizację ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych
i ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych oraz niektórych innych ustaw,
wprowadzającą rozwiązania podatkowe
zawarte w Polskim Ładzie. W ocenie marszałka Tomasza Grodzkiego Polski Ład,
który może zdefiniować naszą rzeczywistość na wiele lat, zawiera szereg pułapek
i błędów. Według przewodniczącego Senackiego Zespołu ds. Małych i Średnich
Przedsiębiorstw senatora Adama Szejnfelda nowela ustaw podatkowych będzie
„polskim nieładem”, działającym na szkodę przedsiębiorców, zwłaszcza tych najmniejszych. W opinii przewodniczącego
Senackiego Zespołu ds. Zrównoważonego
Rozwoju senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego Polski Ład karze osoby najbardziej
przedsiębiorcze.
Eksperci wskazywali, że zawarte w nowelizacji rozwiązania spowodują jeszcze
większe obciążenie osób prowadzących
małą działalność gospodarczą. Doprowadzą też do zwiększenia niesprawiedliwości
podatkowej i spowodują ogromny nieład
prawny. W ich ocenie Polski Ład powinien

Konferencja „Strategia Zielonego Ładu w aspekcie transformacji klimatycznej”.
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Posiedzenie senackich zespołów: ds. Zrównoważonego Rozwoju oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

być przyjęty z bardzo długim, co najmniej
półrocznym, vacatio legis.
II Kongres „Zdrowie Polaków”
„Szczepcie się i nie bójcie się szczepień, bo
to może uratować wam życie” – apelował
marszałek Tomasz Grodzki podczas otwarcia 25 października 202 r. II Kongresu „Zdrowie Polaków”. Marszałek Senatu
zwrócił uwagę na problem braku kadr
medycznych i zbyt niskie finansowanie
ochrony zdrowia. Złożył też zobowiązanie,
że każda ustawa dotycząca ochrony zdrowia

będzie solidnie i rzeczowo analizowana
przez senatorów. Przewodnicząca Komisji Zdrowia senator Beata Małecka-Libera
podkreśliła, że kongres stawia nacisk przede wszystkim na zdrowie publiczne, które
przez wiele lat pozostawało w cieniu medycyny naprawczej. Pandemia koronawirusa spowodowała, że zwróciliśmy większą
uwagę na promocję zdrowia, profilaktykę
i edukację zdrowotną. W ocenie senator
palące problemy to także kadry medyczne,
zapewnienie im wsparcia i godnych warunków pracy, a społeczeństwu – dostępu
do profilaktyki i diagnostyki.

Inauguracja II Kongresu „Zdrowie Polaków”.
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Wystawa poświęcona prymasowi
Stefanowi Wyszyńskiemu
„Ta wystawa to nie tylko zapis jego biografii, ale też naszej historii, której kardynał
był świadkiem, uczestnikiem i kreatorem”
– powiedział marszałek Tomasz Grodzki, otwierając 27 października 2021 r. w Senacie
ekspozycję „Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia”, zorganizowaną w ramach
obchodów Roku Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ustanowionego
uchwałą Senatu. W ocenie marszałka Senatu
Kardynał Wyszyński jest niekwestionowanym autorytetem moralnym, a dzięki jego
niezłomności przetrwaliśmy trudne czasy
reżimu totalitarnego, zachowując tożsamość
i wiarę.

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Badań Naukowych i Innowacji w Ochronie Zdrowia.

mat medycyny przyszłości i roli innowacji
w procesie terapeutycznym. Podczas posiedzenia eksperci omówili zagadnienia
związane ze znaczeniem innowacji w leczeniu różnego rodzaju schorzeń, przedstawili
wdrażane i refundowane nowoczesne technologie i metody terapeutyczne. Wskazywali
na potrzebę prewencji pierwotnej i edukacji
zdrowotnej naszych obywateli, które mogłyby znacząco poprawić stan zdrowia i jakość
życia Polaków. Wnioski z dyskusji dotyczyły
m.in. potrzeby skrócenia procedury rejestracji leków i uproszczenia skomplikowanego
procesu refundacyjnego.
Wsparcie pacjentów z otyłością

Wystawa „Kardynał Stefan Wyszyński Prymas
Tysiąclecia”.

Ekspozycja składała się z 22 plansz
prezentujących zdjęcia prymasa, przypominających wyjątkowe chwile z jego życia
i związane z nim wydarzenia.
„Medycyna przyszłości – rola innowacji
w procesie terapeutycznym”
Parlamentarny Zespół ds. Badań Naukowych i Innowacji w Ochronie Zdrowia debatował 16 listopada 2021 r. w Senacie na te-

Tematem posiedzenia Parlamentarnego
Zespołu ds. Promocji Zdrowia w Każdym
Rozmiarze, które odbyło się 16 listopada 2021 r. w Senacie, były ciałopozytywność,
fatphobia i body shaming. Podczas obrad
wskazywano, że ponad połowa polskiej
populacji jest dotknięta otyłością, wzrasta
też wskaźnik otyłości olbrzymiej, a służba
zdrowia nie jest przygotowana do pomocy
pacjentom z otyłością patologiczną. Zwracano też uwagę na zależność między otyłością a chorobami psychicznymi i narażenie
osób otyłych na przemoc, dyskryminację
i hejt w szkole, miejscu pracy i internecie,

Obrady Parlamentarnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia w Każdym Rozmiarze.
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a także na brak systemu wsparcia dla takich
osób, zwłaszcza opieki psychoterapeutycznej. Mówiono też o ciałopozytywności jako
sprzeciwie wobec określania wartości człowieka na podstawie jego wagi. Postulowano
umieszczenie otyłości w katalogu przesłanek dyskryminacji.
Sytuacja kobiet w sporcie

w sporcie utrudniają wyobrażenia na temat
ról społecznych obu płci. Stereotypy wpływają na mniejszy wpływ kobiet na decyzje
w organizacjach sportowych, a także ich
udział w zajęciach sportowych. Za kluczowe
zespół uznał zniesienie barier mentalnych,
równość kobiet i mężczyzn, a także zwiększenie udziału kobiet w procesach decyzyjnych w sporcie.
Rewitalizacja Odrzańskiej Drogi Wodnej
i Drogi Wodnej Wisły

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Sportu
Kobiet.

17 listopada 2021 r. w Senacie odbyło się
posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds.
Sportu Kobiet, podczas którego omówiono
sytuację kobiet w świecie sportu w aspekcie
zawodniczym, trenerskim, sędziowskim
i menadżerskim zarówno w sporcie zawodowym, jak i amatorskim. Zespół postanowił
skierować do resortów zajmujących się sportem i edukacją, a także do samorządów dezyderat o udostępnianie informacji na temat
planowanych lub realizowanych programów,
których celem jest równouprawnienie płci.
Zgodzono się, że sport to dziedzina tradycyjnie zdominowana przez mężczyzn, a postęp w kwestii równości kobiet i mężczyzn

Parlamentarny Zespół Dróg Wodnych
19 listopada 2021 r. zapoznał się z informacją na temat realizacji programów rewitalizacji 2 dróg wodnych: Odrzańskiej Drogi
Wodnej i Drogi Wodnej Wisły. Mowa była
też o finansowaniu tych inwestycji ze środków na realizację polityki spójności, a także
o propozycjach zmian w ustawie o żegludze
śródlądowej i zintegrowanym europejskim
programie działań na rzecz rozwoju żeglugi śródlądowej NAIADES III. Zapoznano
się też z założeniami Krajowego Programu
Żeglugowego do 2030 r. Uczestnicy posiedzenia poparli polskie starania dotyczące
włączenia Odrzańskiej Drogi Wodnej i Drogi
Wodnej Wisły do europejskiej sieci transportowej. Parlamentarzystów i ekspertów
zaniepokoiła informacja, że, zdaniem Komisji Europejskiej, rozwoju śródlądowych
dróg wodnych nie da się pogodzić z ochroną
przyrody w myśl zasady zrównoważonego
rozwoju. W ocenie członków zespołu kwestie środowiskowe nie stoją w sprzeczności
z rozwojem żeglugi śródlądowej, a wpływ
nowych inwestycji na środowisko można
minimalizować.

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Dróg Wodnych.
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VI posiedzenie Parlamentu Młodych
Rzeczypospolitej Polskiej
W Senacie 20 listopada 2021 r. spotkali się
młodzi parlamentarzyści, którzy debatowali pod hasłem „Polska – wspólnota małych ojczyzn. Aktywność lokalna i polityka
samorządowa z perspektywy młodego pokolenia”. W swoim wystąpieniu marszałek
Tomasz Grodzki podkreślił wolę współpracy z młodymi ludźmi dla lepszej przyszłości
Polski i kolejnych pokoleń. Wyraził nadzieję, że dyskusja i podejmowane uchwały będą
cenną wskazówką, jakiej Polski chcą. Około 100 młodych parlamentarzystek i parlamentarzystów z całej Polski reprezentowało
różne organizacje i młodzieżówki partyjne,
regiony kraju, a także poglądy polityczne,
społeczne i gospodarcze. Podczas dyskusji
i w uchwałach młodzi odnieśli się do aktywności zarówno na poziomie lokalnym, jak
i w polityce samorządowej widzianej z perspektywy młodych ludzi.

Badań nad Parlamentaryzmem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie, zainicjowała
obchody jubileuszu 100. rocznicy pierwszego
posiedzenia Senatu II Rzeczypospolitej Polskiej, która przypada 28 listopada 2022 r.
„Historia polskiego Senatu liczy, jak chcą
jedni badacze 600, a inni – 550 lat. Powinniśmy być z niej dumni!” – mówił marszałek Tomasz Grodzki, otwierając konferencję.
Podkreślił, że z dziejów polskiego parlamentaryzmu wynika, iż dwuizbowość przynosi
więcej pozytywów niż negatywów. Przywołując słowa Andrzeja Frycza Modrzewskiego,
że „Senat jest tym, co pozostałe władze do
szlachetnych działań pobudza, od nieuczciwych odwodzi, a namiętności studzi”, marszałek zapewnił, że Izba stara się tak działać
i wypełniać swoją misję. Podkreślił, że szczególnie dotyczy to obecnej, X kadencji, w której większość uzyskała opozycja. „Działania
na rzecz dobra wspólnego to niekończące

Konferencja „Ewolucja funkcji parlamentu
– tradycja i współczesność”
O roli polskiego Senatu, potrzebie jego istnienia w obecnej rzeczywistości politycznej
i wzmocnienia jego pozycji względem Sejmu,
a także o dwuizbowości w państwach unitarnych debatowano 23 listopada 2021 r. w Senacie, podczas międzynarodowej konferencji
naukowej. Dyskusja, zorganizowana przez
Kancelarię Senatu wspólnie z Centrum
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się zadanie” – stwierdził marszałek Senatu.
Znaczącą rolę Senatu II RP podkreślił rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek, który jego pierwsze posiedzenie uznał za jeden
z najważniejszych symboli rozwoju i ciągłości polskiej myśli państwowej, ustrojowej
i prawnej. W ocenie rzecznika praw obywatelskich Senat jest jedną z najważniejszych
instytucji stojących na straży systemu ochrony praw człowieka i obywatela.
Podczas konferencji odbyły się 3 panele. Pierwszy poświęcony był przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Senatu
RP. W ramach drugiego panelu omówiono
funkcję Senatu w demokratycznym państwie
prawnym, a podczas trzeciego podjęto próbę porównania drugich izb parlamentów:
Włoch, Rumunii i Czech z perspektywy
prawnoporównawczej.
Prace Senackiego Zespołu ds. Spółki
GetBack
23 listopada 2021 r. senatorowie zapoznali
się z informacją dotyczącą działań Polskiej
Agencji Nadzoru Audytowego w sprawie
tej spółki, którą przedstawił prezes Marcin
Obroniecki. Tematem posiedzenia 13 grudnia 2021 r. były natomiast działania Ministerstwa Finansów, podjęte w związku
z oferowaniem obligacji GetBack, dystrybuowanych zarówno przez tę spółkę, jak i za
pośrednictwem innych podmiotów.
Podczas obu posiedzeń wiele uwagi poświęcono propozycjom zmian legislacyjnych zmierzających do zwiększenia
nadzoru nad instytucjami finansowymi
i zapobiegania przestępstwom takiego typu,

Prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego Marcin
Obroniecki podczas posiedzenia Senackiego Zespołu
ds. Spółki GetBack 23 listopada 2021 r.

jak te popełnione przez spółkę GetBack.
Na wniosek przewodniczącego zespołu senatora Leszka Czarnobaja postanowiono,
że w Ministerstwie Finansów zostanie zorganizowane spotkanie przedstawicieli pokrzywdzonych w aferze GetBack, resortu
i legislatorów w celu wypracowania konkretnych rozwiązań.
Gala laureatów 6. edycji konkursu
„List do Taty”
24 listopada 2021 r. w Senacie odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom 6. edycji konkursu „List do
Taty”, zorganizowanego przez Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej we
współpracy z Fundacją im. Cyryla i Metodego – Inicjatywa Tato.Net pod honorowym
patronatem rzecznika praw dziecka Mikołaja
Pawlaka. Jury konkursu przyznało 3 nagrody główne i 7 równorzędnych wyróżnień. Jak
podkreślił przewodniczący Komisji Rodziny,
Polityki Senioralnej i Społecznej senator Jan
Filip Libicki, obecna edycja konkursu była
wyjątkowa ze względu na rekordową liczbę

Gala laureatów konkursu „List do Taty”.
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nadesłanych listów – ponad 2800, a także
liczbę senatorów zaangażowanych w przeprowadzenie konkursu w swoich okręgach
wyborczych – na 100 senatorów zgłosiło się
46. Senator podziękował laureatom za udział
w konkursie, a także za odwagę w dzieleniu
się swoimi emocjami i uczuciami. „Ten konkurs pokazuje, jak wyjątkowa i ważna jest
emocjonalna więź dziecka z ojcem” – mówił
natomiast marszałek Tomasz Grodzki. Jego
zdaniem pogodzenie ambicji i obowiązków
zawodowych ojca z uczestnictwem w życiu dzieci nie jest łatwe, ale, jak podkreślił,
to, jak wychowamy nasze dzieci, jest ważniejsze od naszych osiągnięć.
Kondycja polskiej gospodarki
W Senacie 30 listopada 2021 r. odbyła się
debata „Dokąd zmierza polska gospodarka
– piasek w tryby rozkręconej gospodarki
rynkowej”, zorganizowana przez wicemarszałka Michała Kamińskiego wspólnie
ze Stowarzyszeniem im. Tadeusza Mazowieckiego. „Wydawałoby się, że sprawy, którymi
żyliśmy 30 lat temu, jak stabilność złotówki,
inflacja czy stabilność gospodarki, mamy
już za sobą. W czasie, kiedy pada kolejny
rekord inflacyjny, trzeba zadać pytanie: dokąd zmierza polska gospodarka?” – mówił
wicemarszałek Senatu, otwierając dyskusję.
W ocenie wiceprezesa stowarzyszenia Kazimierza Wóycickiego potrzebne jest prowadzenie gospodarki w długiej perspektywie,
uwzględniające różne tendencje na świecie.

Należy się też zastanowić, w jaki sposób
polska gospodarka może powrócić po pandemii na drogę rozwoju. Dyskusję zdominowała kwestia rosnącej, nie tylko w Polsce,
inflacji i jej wpływu na gospodarkę. Jak podkreślali uczestnicy debaty, walka z inflacją
wymaga działań, które są dolegliwe dla społeczeństwa, a obecny rząd ich nie podejmuje,
bo grozi to utratą władzy.
Raport specjalnej Komisji Parlamentu
Europejskiego ds. Walki z Rakiem
W Senacie 1 grudnia 2021 r. zaprezentowano projekt raportu przygotowany przez specjalną Komisję Parlamentu Europejskiego
ds. Walki z Rakiem. Przedstawiając główne
założenia raportu, przewodniczący komisji poseł do PE Bartosz Arłukowicz powiedział, że komisja rekomenduje stworzenie
europejskiego standardu szybkiej diagnozy
i leczenia, likwidację nierówności w dostępie do leczenia w Europie, czy prowadzenie
pacjenta przez koordynatora podczas całego
procesu leczenia. W raporcie podkreśla się
też konieczność stosowania spersonalizowanej medycyny, terapii celowanych dających
szansę na wyleczenie; stworzenia europejskiej sieci certyfikowanych referencyjnych
centrów onkologicznych; europejskiej bazy
danych o nietypowych nowotworach i nietypowych przebiegach typowych nowotworów;
skutecznego systemu drugiej opinii i efektywnego dostępu do leczenia poza granicami
kraju; systemu badań i leczenia nowotworów

Debata „Dokąd zmierza polska gospodarka – piasek w tryby rozkręconej gospodarki rynkowej”.
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Prezentacja raportu specjalnej Komisji Parlamentu Europejskiego ds. Walki z Rakiem.

rzadkich. Niezbędne jest także zwiększenie
finansowania i przyspieszenie badań nad
lekami na nowotwory dziecięce i rzadkie.
Komisja rekomenduje ponadto europejską
koordynację w tworzeniu narodowych strategii onkologicznych. Wypracowane przez
specjalną Komisję PE ds. Walki z Rakiem
priorytety we wspólnej, europejskiej walce
z rakiem to: zniesienie różnic geograficznych
w dostępie do diagnozy i leczenia; stworzenie
zapasów leków krytycznych w leczeniu raka;
europejskie, wspólne zakupy leków i technologii i likwidacja różnic w profilaktyce.

Ocena działań prokuratury wobec
prezesa NIK
Parlamentarny Zespół Obrony Praworządności uznał, że działania prokuratury w stosunku do prezesa Najwyższej Izby Kontroli
Mariana Banasia naruszają praworządność.
2 grudnia 2021 r. zespół dyskutował na temat potencjalnych naruszeń prawa wobec
NIK i jej prezesa przez prokuratora generalnego i organy prokuratury. W ocenie marszałka Tomasza Grodzkiego NIK jako organ
kontrolny jest silną instytucją, która ma

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Obrony Praworządności.
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kompetentnych, doświadczonych urzędników i dysponuje odpowiednimi narzędziami. Dlatego zajmowanie się potencjalnymi
naruszeniami praworządności wobec NIK
jest niezwykle ważne. Tego samego zdania
była wicemarszałkini Gabriela Morawska-Stanecka. „Mamy do czynienia z sytuacją,
która w demokratycznym państwie prawa
nie ma prawa się wydarzyć: z naciskiem
i presją na konstytucyjny organ i na prezesa
NIK (…) Jest to atak na jedną z nielicznych
instytucji, która pozostała niezależna od
władzy, a jej zadaniem jest właśnie kontrolowanie władzy” – wskazywała. Prezes NIK
Marian Banaś przedstawił szereg zarzutów
wobec działania prokuratury podległej ministrowi sprawiedliwości, m.in. niepodejmowanie postępowań po złożeniu zawiadomień
formułowanych na podstawie wystąpień pokontrolnych NIK.
Perspektywy rozwoju organizacji
pozarządowych
„#prosteNGO. Perspektywy rozwoju organizacji pozarządowych – przeszkody
prawne dla wolności zrzeszania się” to
temat konferencji Parlamentarnego Zespołu ds. Organizacji Pozarządowych i Społeczeństwa Obywatelskiego, która odbyła
się 3 grudnia 2021 r. w Senacie. Otwierając
konferencję, wicemarszałkini Gabriela Morawska-Stanecka podkreśliła, że społeczeństwo obywatelskie to klucz do demokracji,
a jej istotę stanowi uczestnictwo obywateli w życiu publicznym. Zaznaczyła, że na
całym świecie obserwuje się tendencję do
zmniejszania funduszy dla NGO, a co za tym
idzie – do ograniczania ich wpływu na życie
polityczne i społeczne.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych wskazywali m.in., że zasady dialogu
społecznego i pomocniczości są zapisane
w konstytucji, a działające zgodnie z nimi
organizacje pozarządowe stanowią podstawowy element społeczeństwa obywatelskiego, będący „fundamentem demokratycznego
państwa prawa” i broniący obywateli przed
nadmierną ingerencją państwa. Wskazywano na niejasne przepisy o wolności zrzeszania, które można wykorzystywać przeciwko
NGO i do ograniczania środków finansowych
dla nich. Apelowano też o przyspieszenie,
trwających od 2020 r., prac nad stworzeniem wzorca statutu organizacji pozarządowej i uproszczenie procesu rejestracji
stowarzyszeń.
Raport na temat stanu finansów
samorządów terytorialnych
Podczas posiedzenia senackich zespołów:
ds. Zrównoważonego Rozwoju oraz Samorządowego 7 grudnia 2021 r. zaprezentowano
raport „Finanse samorządów terytorialnych
po pandemii. Od kryzysu do rozwoju”, autorstwa senatorów Krzysztofa Kwiatkowskiego
i Wadima Tyszkiewicza oraz pełnomocnika
legislacyjnego Związku Miast Polskich Marka Wójcika. Autorzy raportu zwracają uwagę, że obecna władza ogranicza kompetencje
samorządów i wykazuje tendencję do centralizacji państwa. Jak wskazano, ostatnie
lata charakteryzuje permanentne zastępowanie autonomii samorządów terytorialnych rolą klienta centralnej i wojewódzkiej
administracji rządowej, w to wpisuje się też
Polski Ład. Stanowi to zaprzeczenie konstytucyjnej zasady pomocniczości. Czynnikiem
negatywnie wpływającym na dochodowość

Konferencja Parlamentarnego Zespołu ds. Organizacji Pozarządowych i Społeczeństwa Obywatelskiego.
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Posiedzenie senackich zespołów: ds. Zrównoważonego Rozwoju oraz Samorządowego.

samorządów, szczególnie w zakresie udziału w podatkach PIT i CIT, są także zmiany
legislacyjne.
Informacje o szczepieniach przeciw
COVID-19 w Izraelu
„Dla zapobiegania zakażeniom COVID-19
trzecia dawka szczepienia ma kluczowe znaczenie” – powiedział prof. Ran Balicer, przewodniczący Krajowej Rady Eksperckiej ds.
COVID-19 przy Kancelarii Premiera Izraela,
ekspert Światowej Organizacji Zdrowia podczas spotkania z członkami Polsko-Izraelskiej Grupy Parlamentarnej 7 grudnia 2021 r.
w Senacie. Ekspert przedstawił najważniejsze dane dotyczące sytuacji epidemiologicznej w Izraelu, a także obowiązujących tam
obostrzeń i restrykcji. Jego zdaniem dzięki
zaszczepieniu ok. 6,5 na 9 mln mieszkańców,
czyli 2/3 populacji, z których ponad 4 mln
osób przyjęło trzecią dawkę, w Izraelu obserwuje się pozytywne tendencje, jeśli chodzi
o sytuację epidemiologiczną.

10 grudnia 2021 r. debatowali w Senacie
członkowie Senackiego Zespołu „Zdrowie
Polaków”, parlamentarnych zespołów
ds. Dzieci i Transplantacji oraz eksperci i praktycy w dziedzinie rehabilitacji
i fizjoterapii medycznej. Posiedzenie zorganizowano w związku z wejściem w życie
1 stycznia 2022 r. przepisów obniżających
wycenę znacznej części zabiegów fizjoterapeutycznych. Zdaniem uczestników spotkania doprowadzi to do znacznego pogorszenia
sytuacji finansowej podmiotów świadczących zabiegi medyczne w zakresie rehabilitacji i fizjoterapii medycznej, spowoduje
poważne problemy w funkcjonowaniu oddziałów fizjoterapeutycznych, a w konsekwencji – likwidację większości zakładów
fizykoterapii ambulatoryjnej. Senatorowie
apelowali o umożliwienie lekarzom wszystkich specjalności wystawiania skierowań na
rehabilitację i utworzenie wyspecjalizowanych ośrodków sanatoryjnych dla osób po
przeszczepach. Zwracano też uwagę na zbyt
małą liczbę miejsc na studiach w zakresie
rehabilitacji i fizjoterapii medycznej oraz
na szkoleniach i kursach uzupełniających.

Posiedzenie Senackiego Zespołu „Zdrowie Polaków” oraz parlamentarnych zespołów: ds. Dzieci
i Transplantacji.

Hołd senatorów dla ofiar pandemii
COVID-19
Spotkanie z przewodniczącym Krajowej Rady Eksperckiej ds. COVID-19 przy Kancelarii Premiera Izraela.

Problemy rehabilitacji i fizjoterapii
medycznej
O problemach i potrzebach w zakresie rehabilitacji i fizjoterapii medycznej

4 (20) – październik–grudzień 2021 r.

„Nie zapomnimy o was, będziemy o was
pamiętać w rodzinach, we wspólnotach,
w całym narodzie. Spoczywajcie w pokoju”
– mówił marszałek Tomasz Grodzki podczas
uroczystości upamiętniającej ofiary pandemii koronawirusa w Polsce, która odbyła się
14 grudnia 2021 r. w ogrodach senackich. Senatorowie zapalili przy 89 polskich flagach

73

Hołd ofiarom pandemii COVID-19.

89 zniczy, z których każdy symbolizował tysiąc ofiar pandemii w Polsce. „Pamiętajmy
o nich wszystkich, łączmy siły w walce z tą
straszną chorobą” – apelował marszałek Senatu. Wyraził jednocześnie nadzieję, że jeżeli
wszyscy – rządzący i obywatele – będą walczyć z pandemią, „to w końcu ją zwyciężymy i wrócimy do normalności”. „Zmarłym
z powodu pandemii, wznosząc oczy do nieba, możemy obiecać: nie zapomnimy o was”
– powiedział marszałek Senatu.
Wicemarszałkini Gabriela Morawska-Stanecka podkreśliła, że 89 tysięcy naszych rodaków odeszło w tak krótkim czasie.
„Chciałabym, aby ten symbol, który tutaj dzisiaj mamy w ogrodach senackich, i te znicze
zapalone przypomniały każdej Polce, każdemu Polakowi, który ma jeszcze jakiekolwiek

wątpliwości, że czas pomyśleć o tym, żeby
zabezpieczyć nie tylko siebie, ale zabezpieczyć również innych, aby skorzystać z tej
obecnie jedynej możliwości, żeby chociaż
nie umrzeć” – apelowała.
Przewodnicząca Komisji Zdrowia senator Beata Małecka-Libera przypomniała,
że rok temu Senat ustanowił 2021 r. Rokiem
Pracowników Ochrony Zdrowia. „Niestety część z nich odeszła, przegrała tę walkę,
służąc swoim pacjentom, wykonując swoje zadania zawodowe. Niestety, zostali pokonani” – mówiła. Podkreśliła, że to około
600 osób: lekarzy, pielęgniarek, ratowników,
fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych,
farmaceutów i pozostałych osób, które w systemie ochrony zdrowia, podobnie jak zawody medyczne, są niezbędne do sprawowania
opieki nad chorymi. „Wszyscy oni przeszli
na wieczny dyżur. Cześć ich pamięci” – powiedziała senator Beata Małecka-Libera.
Senat w hołdzie górnikom kopalni „Wujek”
Senatorowie uczcili pamięć zamordowanych górników kopalni „Wujek”. 14 grudnia
2021 r. Izba podjęła jednogłośnie uchwałę w 40. rocznicę pacyfikacji kopalni „Wujek”, w której złożyła hołd ofiarom i wyraziła
wdzięczność wszystkim walczącym o wolność, godność i suwerenność. W Senacie

Delgacja Senatu RP w hołdzie górnikom zamordowanym podczas pacyfikacji kopalni „Wujek”, Katowice
16 grudnia 2021 r.
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fotografie autorstwa Andrzeja Wiktora,
przedstawiające portrety Beaty Tyszkiewicz,
Krzysztofa Baranowskiego, Ireny Santor, Ernesta Brylla, Elżbiety Dzikowskiej, ks. Adama Bonieckiego, Haliny Machulskiej, Hanny
Krall, Marii Czubaszek, Stefana Jasińskiego,
Stefana Stuligrosza, Wandy Błeńskiej i Wojciecha Młynarskiego wraz z ich krótkimi wypowiedziami na temat najważniejszych dla
nich wartości.
Wystawa poświęcona strajkowi i pacyfikacji kopalni
„Wujek”.

została otwarta wystawa „Kopalnia strajkuje… Strajk i pacyfikacja kopalni «Wujek»”.
„To zaszczyt i honor móc w 40. rocznicę masakry w kopalni «Wujek» uczcić pamięć ludzi, którzy weszli do panteonu narodowych
bohaterów” – podkreślił marszałek Tomasz
Grodzki, otwierając ekspozycję. W ocenie
inicjatorki zaprezentowania wystawy w Senacie senator Haliny Biedy pamięć o górnikach z „Wujka” to pamięć zbiorowa, pamięć
ponad podziałami. Na wystawie, po której
oprowadzał Stanisław Płatek, jeden z przywódców strajku w kopalni „Wujek”, prezentowano zdjęcia ukazujące przebieg strajku
i pacyfikacji. Szczególną część stanowiło
9 tablic poświęconych górnikom zastrzelonym podczas pacyfikacji kopalni.
16 grudnia w Katowicach senatorowie
oddali hołd zamordowanym podczas ataku wojska i ZOMO na strajkującą kopalnię.
Przed pomnikiem poległych górników KWK
„Wujek” złożyli kwiaty i zapalili znicze. „Ten
krzyż pod kopalnią «Wujek» i ci polegli krzyczą, abyśmy pamiętali o tej tragicznej, bolesnej lekcji” – powiedział marszałek Tomasz
Grodzki.

Otwarcie wystawy poświęconej wartościom ważnym
w życiu.

Debata na temat konsekwencji
tzw. ustawy dezubekizacyjnej
20 grudnia 2021 r. w Senacie odbyła się konferencja „Czy prawa nabyte są naruszalne?
Emerytury i renty jako instrument politycznej zemsty”, zorganizowana przez wicemarszałków Gabrielę Morawską-Stanecką
i Michała Kamińskiego. Podczas debaty rozmawiano o sytuacji prawnej po serii wyroków sądowych z 2021 r. przywracających do
wcześniejszej wysokości emerytury zmniejszone na podstawie ustawy z 2016 r. o obniżeniu świadczeń emerytalnych i rentowych
osobom uznanym za pełniące służbę na rzecz
totalitarnego państwa. Jak przypomniała wicemarszałkini Gabriela Morawska-Stanecka,

Wystawa „Dekalog wartości. Co naprawdę
jest ważne w życiu?”
15 grudnia 2021 r. w Senacie, z inicjatywy
senator Barbary Borys-Damięckiej, zaprezentowano ekspozycję poświęconą wartościom ważnym w życiu, będącą wynikiem
rozpoczętego w 2012 r. projektu Agnieszki
Pietruszki. Na każdym kontynencie autorka wybrała jedno państwo, a w nim – znane i szanowane osobowości, którym zadała
tylko jedno pytanie: co naprawdę jest ważne w życiu?. Na wystawie zaprezentowano

4 (20) – październik–grudzień 2021 r.

Konferencja „Czy prawa nabyte są naruszalne? Emerytury i renty jako instrument politycznej zemsty”.
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od kilku lat wspólnie z wicemarszałkiem
Michałem Kamińskim upominają się w Senacie o byłych funkcjonariuszy, skrzywdzonych przez ustawę represyjną, obniżającą ich
świadczenia emerytalne i rentowe.
Podczas konferencji przedstawiono raport „Ustawa o obniżeniu świadczeń funkcjonariuszom służb mundurowych – ocena
skutków regulacji ex post”, przygotowany
przez Helsińską Fundację Praw Człowieka.
Wskazano m.in. na niekorzystne dla mundurowych zjawisko zawieszania postępowań
sądowych w wypadku pozwów osób objętych
ustawą w związku z postępowaniem przed
Trybunałem Konstytucyjnym dotyczącym
tych przepisów.
Debata „Rosja – Ukraina – NATO.
Eskalacja napięcia na flance wschodniej”
21 grudnia 2021 r. w Senacie odbyła się debata poświęcona sytuacji na wschodniej
granicy NATO, zorganizowana przez wicemarszałka Michała Kamińskiego wspólnie
ze Stowarzyszeniem im. Tadeusza Mazowieckiego. Wzięli w niej udział m.in. byli
prezydenci Polski i Ukrainy – Bronisław

Komorowski i Petro Poroszenko, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych
i Unii Europejskiej senator Bogdan Klich,
były minister spraw zagranicznych Adam
Rotfeld, poseł na Sejm Republiki Litewskiej
Emanuelis Zingeris oraz lider ukraińskiej
partii Siła i Cześć Ihor Smeshko. „Ukraina
potrzebuje dziś skonsolidowanego, jednolitego stanowiska demokratycznego świata
wobec Rosji, powstrzymania Nord Stream 2,
wzmocnienia frontu sankcyjnego przeciwko Rosji, uzbrojenia defensywnego oraz planu działań na rzecz członkostwa w NATO”
– powiedział były prezydent Ukrainy Petro
Poroszenko. W jego ocenie na granicy ukraińsko-rosyjskiej mamy obecnie do czynienia z jedną z najbardziej niebezpiecznych
sytuacji w ciągu ostatnich 30 lat. Zdaniem
przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej senatora Bogdana Klicha nie ma bezpiecznej Polski bez
niepodległej Ukrainy. Jak dodał, Ukraina
jest nie tylko buforem oddzielającym nas
od coraz bardziej agresywnej Rosji, ale też
niezbędnym ogniwem w architekturze bezpieczeństwa europejskiego po upadku berlińskiego muru.

Debata na temat wschodniej granicy NATO.

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