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Senat na rzecz pomocy 
Ukrainie

„Jesteśmy tu, by wezwać raz jeszcze do po-
łożenia kresu zbrodniom rosyjskich oku-
pantów. Obrazy zniszczonych miast i wsi 
przypominają nam, Polakom, Warsza-
wę zrównaną z ziemią na rozkaz Hitlera”  
– mówił Marszałek Senatu RP prof. Tomasz 
Grodzki podczas wystąpienia przed Radą 
Najwyższą Ukrainy. Marszałek Tomasz 
Grodzki i przewodniczący Senatu Repub-
liki Czeskiej Miloš Vystrčil, na zaproszenie 
przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy 
Rusłana Stefanczuka, 14 kwietnia 2022 r. zło-
żyli wizytę w Ukrainie, aby wesprzeć ukraiń-
skich parlamentarzystów i naród ukraiński 
w walce z rosyjską agresją, a także wyrazić 
poparcie dla europejskich aspiracji Ukrainy.

W ocenie marszałka Senatu działania 
rosyjskie to ludobójstwo, które nie może 
pozostać bezkarne. „Prędzej czy później 
mordercy, gwałciciele, rabusie, ludobójcy 

muszą zostać ukarani. Jeżeli nie potrafimy 
ukarać zbrodni rosyjskich, postawimy pod 
znakiem zapytania cały dorobek naszej cy-
wilizacji” – podkreślił marszałek. Jak dodał, 
„potrzebujemy nowej Norymbergi, potrze-
bujemy ukraińskiego Szymona Wiesenthala, 
który niestrudzenie będzie tropił zbrod-
niarzy winnych ludobójstwa na narodzie 
ukraińskim”. Zdaniem marszałka Senatu 
objawem realistycznej polityki musi być też 
determinacja w dostarczaniu broni walczącej 
Ukrainie, a w interesie całego wolnego świa-
ta – jak najszybsze przekazanie wszystkiego,  
co pomoże jej pokonać agresora. „Jeżeli nie 
powstrzymamy agresorów nad Dnieprem 
i Bohem, to jutro i pojutrze zobaczymy ich 
nad Wisłą, Dunajem, Renem, i jeszcze dalej. 
Ukraina jest dziś przedmurzem Zachodu”  
– podkreślił. „Jako parlamentarzyści, przed-
stawiciele demokratycznej Europy, zrobimy 
wszystko, by żołnierze ukraińscy byli wy-
posażeni tak, aby przegnać wroga do jego 

Najważniejsze wydarzenia

Wystąpienie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego przed Radą Najwyższą Ukrainy. 

Jesteśmy tu, by wezwać raz jeszcze 
do położenia kresu zbrodniom 
rosyjskich okupantów. 

Jeżeli nie powstrzymamy agresorów 
nad Dnieprem i Bohem, to jutro  
i pojutrze zobaczymy ich nad Wisłą, 
Dunajem, Renem, i jeszcze dalej. 
Ukraina jest dziś przedmurzem 
Zachodu.
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na to środki. „Wspólnie odbudujemy to,  
co Moskale zniszczyli. Jeszcze nowocześ-
niejsze i piękniejsze niż było” – oświadczył 
marszałek Senatu. Jak powiedział „nasza 
przyszłość jest dziś w rękach bohaterskich 
żołnierzy, obrońców Ukrainy”. „Sankcje 
ekonomiczne, dostawy uzbrojenia, pienią-
dze na odbudowę Ukrainy, tak, to jest ważne. 
Ale stokroć większy i ważniejszy jest wysi-
łek i krew obrońców Ukrainy!” – powiedział 
marszałek Tomasz Grodzki.

Podczas wizyty w Ukrainie marszałko-
wi Senatu towarzyszyli wicemarszałkowie 

euroazjatyckich mateczników” – zadeklaro-
wał. Zapewnił również, że Senat będzie wal-
czyć o to, by Ukraina jak najszybciej znalazła 
się w rodzinie narodów Unii Europejskiej. 
„Dziś Ukraińcy własną krwią podpisują ko-
lejny raz deklarację europejskości. To podpis 
krwią, którego nie mamy prawa zlekcewa-
żyć” – powiedział marszałek Senatu. Jak 
mówił, Ukraina jest już w zjednoczonej Eu-
ropie, a w Kijowie bije dziś europejskie ser-
ce. W ocenie marszałka Tomasza Grodzkiego 
wspólnym obowiązkiem jest też odbudowa 
Ukrainy i  Unia Europejska musi znaleźć  

Marszałek Tomasz Grodzki, wicemarszałkowie Gabriela Morawska-Stanecka i Michał Kamiński oraz  senator Marcin 
Bosacki w Radzie Najwyższej Ukrainy.

Delegacja Senatu w Borodziance. 
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tej okrutnej wojny, historia nam tego nie za-
pomni” – napisali szefowie Senatów Polski 
i Czech. 

Wiceprzewodniczącą Rady Najwyższej 
Ukrainy Olenę Kondratiuk, która przybyła 
do Polski z misją uzyskania parlamentarne-
go poparcia dla przyznania Ukrainie statusu 
kandydata do Unii Europejskiej i zapewnie-
nia dostaw ciężkiego uzbrojenia, marszałek 
Tomasz Grodzki 25 maja 2022 r. zapewnił, 
że Senat w ramach kontaktów międzyna-
rodowych występuje jako rzecznik niepod-
ległości i  integralności Ukrainy. Podczas 
rozmowy poruszono m.in. kwestie związa-
ne z pobytem ukraińskich uchodźców w Pol-
sce, w szczególności zapewnieniem ciągłości 
edukacji dzieci i  młodzieży. Wskazywano  
na rosnące koszty „wojny na wyczerpanie”, 
prowadzonej przez Rosję. 

Przewodniczący Komisji Spraw Zagra-
nicznych i Unii Europejskiej senator Bogdan 
Klich oraz przewodniczący Komisji Polityki 
Zagranicznej i  Współpracy Międzyparla-
mentarnej Rady Najwyższej Ukrainy Olek-
sandr Merezhko w pisemnym stanowisku 
z 22 kwietnia 2022 r. wyrazili uznanie dla 
odwagi Sił Zbrojnych Ukrainy i wszystkich 
obywateli tego państwa broniących swojej 
ojczyzny przed nieuzasadnionym atakiem 
Federacji Rosyjskiej. Zwrócili się także do 
przywódców państw członkowskich UE 
o udzielenie wsparcia Ukrainie i zwiększenie 

Gabriela Morawska-Stanecka i Michał Ka-
miński oraz zastępca przewodniczącego 
Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Eu-
ropejskiej senator Marcin Bosacki. Pol-
scy i czescy senatorowie odwiedzili Kijów, 
a także Buczę, Borodziankę i Irpień, w któ-
rych rosyjskie wojska dokonały masowych 
zbrodni na  ludności cywilnej. Marszałek  
Tomasz Grodzki określił Buczę mianem 
Golgoty XXI w. W jego ocenie „nie ma żad-
nego usprawiedliwienia dla agresji Rosji 
na niepodległy i wolny kraj, tylko dlatego, 
że ma on aspiracje dołączenia do państw 
wolnego świata”. Jak podkreślił, senatorowie 
są „pod ogromnym wrażeniem bohaterstwa 
i zjednoczenia narodu ukraińskiego w walce 
z agresorem i chylą czoła przed bohaterskim 
narodem ukraińskim”. Zapewnił, że Senaty 
Polski i Czech uczynią wszystko, „aby tę woj-
nę zakończyć, zbrodniarzy ukarać i Ukrainę 
odbudować”.

Po wspólnej wizycie w tym kraju i na-
ocznym zobaczeniu okrucieństw wojny  
i  ludobójstwa na narodzie ukraińskim  
– z inicjatywy marszałka Senatu RP – zro-
dziła się idea, aby zwrócić się do szefów par-
lamentów o nacisk na władze ich państw 
w sprawie pomocy dla walczącej Ukrainy. 
20 kwietnia 2022 r., w czasie wizyty w Re-
publice Czeskiej, marszałek Tomasz Grodz-
ki i przewodniczący czeskiego Senatu Miloš 
Vystrčil wystosowali list do przewodniczą-
cych parlamentów z apelem o wywieranie 
przez nie większej presji na rządy w sprawie 
wzmocnienia wsparcia dla Ukrainy, przede 
wszystkim w wymiarze militarnym. „Jeśli 
zrobimy zbyt mało w obronie Ukrainy, hi-
storia nam tego nie wybaczy. Jeśli zrobimy 
wszystko, co jest w mocy wolnego świata, aby 
pomóc Ukrainie w zwycięskim zakończeniu 

Marszałek i senatorowie w Buczy.

Jeśli zrobimy zbyt mało w obronie 
Ukrainy, historia nam tego nie 
wybaczy. Jeśli zrobimy wszystko, 
co jest w mocy wolnego świata, 
aby pomóc Ukrainie w zwycięskim 
zakończeniu tej okrutnej wojny, 
historia nam tego nie zapomni.

Spotkanie marszałka Senatu z wiceprzewodniczącą 
Rady Najwyższej Ukrainy.
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Z  inicjatywy wicemarszałka Michała 
Kamińskiego 8 kwietnia 2022 r. w Senacie 
odbyła się konferencja „Reakcja parlamen-
tarzystów wspólnoty transatlantyckiej na 
ludobójstwo podczas wojny w Ukrainie”, któ-
rą współprowadził poseł parlamentu Litwy 
Emanuelis Zingeris, przewodniczący organi-
zacji Parliamentary Forum for Democracy. 
W  spotkaniu wzięli również udział mar-
szałek Tomasz Grodzki, parlamentarzyści 
z Europy i Stanów Zjednoczonych, a także 
aktywiści walczący o prawa człowieka na Ku-
bie. Dyskutowano o wsparciu militarnym, 
pomocy humanitarnej, przyspieszeniu akce-
sji Ukrainy do UE, a także sankcjach wobec 
Rosji. Podniesiona została kwestia reparacji 
wojennych. 

Wicemarszałek Michał Kamiński za- 
pewnił, że Polska opowiada się za jak 
najszybszym przyjęciem Ukrainy do 
Wspólnoty. Na potrzebę przygotowania 
szczegółowego planu w zakresie europej-
skiej obronności i eksperckiego wsparcia 
Ukrainy w dokumentowaniu zbrodni wo-
jennych wskazał przewodniczący Komisji 
Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 
senator Bogdan Klich. Dyrektor wykonaw-
czy organizacji Human Rights in Cuba Juan 
Antonio Blanco ocenił, że wojnę w Ukrainie 
prowadzi nie tylko Rosja, lecz całe przymie-
rze „krajów mafijnych”, w tym Kuba, a także 
liczne ugrupowania w krajach europejskich, 
które – jawnie lub w sposób ukryty – po-
pierają reżim Putina. Dyrektor Juan Anto-
nio Blanco wyraził przekonanie, że wojna 
nie musi trwać długo. „Przy odpowiednim 
zaangażowaniu możemy pomóc Ukrainie 
bardzo szybko wygrać. Potrzebna jest tylko 

dostaw broni ciężkiej i amunicji. Pod stano-
wiskiem, oprócz inicjatorów apelu, podpi-
sało się 5 przewodniczących komisji spraw 
zagranicznych: Czech, Estonii, Litwy i Łotwy 
oraz poseł Marek Kuchciński, przewodniczą-
cy Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP. 

Wojna w  Ukrainie zdominowała  
28 kwietnia 2022 r. wideokonferencję se-
natorów z  wiceprzewodniczącym Komi-
sji Europejskiej Marošem Šefčovičem.  
Jego zdaniem obecnie na pierwszym planie 
powinna być autonomia i taka siła oraz od-
porność Europy, by mogła dać odpór naci-
skom militarnym, politycznym i pozostać 
kontynentem pokoju. „Doceniam i podzi-
wiam to, w jaki sposób Polacy poradzili so-
bie z tym największym od czasów II wojny 
światowej kryzysem humanitarnym, jakim 
są wojna w  Ukrainie i  jej konsekwencje. 
Podziwiam ogromny wysiłek, jaki wkłada-
cie w pomoc uchodźcom. Obywatele polscy 
i całe państwo są w tym względzie wzorem” 
– mówił wiceprzewodniczący KE. „Pol-
ska przemawiała również mocnym głosem 
w kwestii dotkliwych sankcji dla rosyjskie-
go agresora” – zaznaczył. Poinformował,  
że Unia Europejska przygotowała ok. 70 ak-
tów prawnych, mających ograniczyć go-
spodarczo Rosję. Opracowano i wdrożono 
5 pakietów sankcji, trwają prace nad szóstym. 

Wideokonferencja senatorów z wiceprzewodniczącym 
Komisji Europejskiej Marošem Šefčovičem. 

Poseł do parlamentu Litwy Emanuelis Zingeris (pierw-
szy z prawej) na konferencji „Reakcja parlamenta-
rzystów wspólnoty transatlantyckiej na ludobójstwo 
podczas wojny w Ukrainie”.

Doceniam i podziwiam to, w jaki 
sposób Polacy poradzili sobie  
z tym największym od czasów 
II wojny światowej kryzysem 
humanitarnym, jakim są wojna 
w Ukrainie i jej konsekwencje. 
Podziwiam ogromny wysiłek,  
jaki wkładacie w pomoc uchodźcom. 
Obywatele polscy i całe państwo  
są w tym względzie wzorem.



52 (22) – kwiecień–czerwiec 2022 r.

języka polskiego. Można też tworzyć tzw. 
klubiki dziecięce i zatrudniać tzw. dziennych 
opiekunów dziecięcych dla dzieci z Ukrainy 
w wieku 3–5 lat, aby ułatwić ich mamom 
podjęcie pracy. 

Senat przygotował również systemo-
we wsparcie dla Ukraińców i skierował do 
Sejmu kolejne projekty ustaw. Okresowe,  
od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r., ulgi 
i zwolnienia podatkowe dla obywateli Ukra-
iny i Białorusi, którzy w związku z wojną 
w Ukrainie przenieśli się do Polski, wpro-
wadza projekt ustawy o zmianie niektórych 
ustaw podatkowych w związku z działania-
mi wojennymi prowadzonymi na teryto-
rium Ukrainy. Dotyczy to m.in. podatków 
PIT i CIT oraz podatków od spadków i da-
rowizn. Projekt noweli ustawy o  pomocy 
obywatelom Ukrainy w związku z konflik-
tem zbrojnym na terytorium tego państwa 
oraz ustawy – Prawo oświatowe umożli-
wia m.in. kształcenie uczniów z  Ukrainy 
w języku ukraińskim i z ukraińską podsta-
wą programową, zwolnienie z obowiązku 
przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty. 
Zakłada też utworzenie w roku szkolnym 

prawdziwa determinacja” – powiedział. 
Gościem specjalnym konferencji był depu-
towany Rady Najwyższej Ukrainy Oleksandr 
Merezhko. Powtórzył słowa, które padły 
podczas wizyty szefa ukraińskiej dyploma-
cji w Parlamencie Europejskim: „Ukraina 
potrzebuje 3 rzeczy: broni, broni i jeszcze 
raz broni”. 

W  związku z  napływem uchodźców 
z Ukrainy w marcu 2022 r. przyjęte zosta-
ły rozwiązania legislacyjne, mające przede 
wszystkim na celu udzielenie im pomocy hu-
manitarnej. Od tego czasu ustawa o pomocy 
obywatelom Ukrainy w związku z konflik-
tem zbrojnym na terytorium tego państwa 
była kilkakrotnie nowelizowana. Dzięki tym 
zmianom m.in. Rządowa Agencja Rezerw 
Strategicznych może wywozić na terytorium 
Ukrainy leki i wyroby medyczne. Wydłużo-
no też do 120 dni wypłatę świadczenia (40 zł 
za osobę dziennie) za zapewnienie zakwate-
rowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy. 
Tymczasowo dopuszczono ukraińskich leka-
rzy do wykonywania zawodu w celu udzie-
lania pomocy medycznej obywatelom tego 
kraju. Ma też powstać specjalny portal z ofer-
tami pracy dla Ukraińców. Ostatnie noweli-
zacje ustawy w czerwcu 2022 r. mają pomóc 
obywatelom Ukrainy w zaadaptowaniu się 
w naszym kraju. Wprowadzono m.in. uła-
twienia w organizowaniu dodatkowej nauki 

Senator Krzysztof Kwiatkowski, sprawozdawca Komisji Ustawodawczej w sprawie projektu ustawy o niekaraniu 
polskich ochotników broniących wolności i niepodległości Ukrainy.

Senat przygotował systemowe 
wsparcie dla Ukraińców i skierował  
do Sejmu kolejne projekty ustaw.
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Parlamentu Europejskiego w  tej kwestii. 
Komisja chciała też ocenić wdrażanie przez 
Polskę dyrektyw PE związanych z sytuacją 
uchodźców. 

Podczas spotkania marszałek Tomasz 
Grodzki mówił o cudzie, który dokonał się 
w  Polsce po wybuchu wojny w  Ukrainie, 
czyli o udzieleniu schronienia przez polskie 
rodziny ponad 2 mln uchodźców z Ukrai-
ny. Ocenił, że po latach historycznych nie-
porozumień może się to stać przyczynkiem  
do stworzenia nowej unii Polski i Ukrainy. 
Marszałek podkreślił, że Polska i inne pań-
stwa przyjmujące uchodźców ze Wscho-
du potrzebują pomocy finansowej z  Unii 
Europejskiej. 

Senator Marek Plura, przewodniczący 
Parlamentarnego Zespołu ds. Osób z Niepeł-
nosprawnościami, zwrócił uwagę na dużą 
liczbę przybywających do nas uchodźców 
niepełnosprawnych. Zaznaczył, że Polska 
nie ma systemu wsparcia dla takich migran-
tów, a koszty pomocy są ogromne, szacowa-
ne na ok. 1 tys. euro miesięcznie na osobę 
w domu pomocy społecznej. Podkreślił, że 
pobyt takich osób trzeba traktować jako sta-
ły, ponieważ najprawdopodobniej nie będą 

2022/23 oddziałów międzynarodowych dla 
uczniów z Ukrainy i dodatkową, bezpłatną 
naukę języka polskiego dla uczniów w od-
działach przygotowawczych. Przewiduje 
ponadto możliwość tworzenia domowych 
punktów wychowania przedszkolnego dla 
dzieci uchodźców z Ukrainy (maksymalnie 
7 dzieci), a także organizowania przez dy-
rektorów szkół kolonii i półkolonii dla dzie-
ci z Ukrainy. W trosce o Polaków walczących 
w siłach zbrojnych Ukrainy lub innych ukra-
ińskich formacjach wojskowych bez zgody 
właściwego organu Senat przygotował po-
nadto projekt ustawy o niekaraniu polskich 
ochotników broniących wolności i niepodle-
głości Ukrainy.  

Delegacja Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych Parlamentu Europejskiego  
11–13 maja 2022 r. złożyła wizytę w naszym 
kraju, aby zapoznać się z sytuacją uchodź-
ców z Ukrainy, w szczególności w zakresie 
dostępu do rynku pracy, mieszkań czy edu-
kacji. 13 maja delegacja spotkała się z człon-
kami senackich komisji: Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej oraz Spraw Zagra-
nicznych i Unii Europejskiej. Senatorowie 
apelowali o  unijną pomoc finansową dla 
państw przyjmujących uchodźców z Ukra-
iny. Przewodniczący Komisji Zatrudnienia 
i Spraw Socjalnych Dragos Pȋslaru podkre-
ślił, że wizyta w  Polsce to wyraz uznania 
za pomoc uchodźcom i dowód solidarności 

Spotkanie senatorów z komisji: rodziny i spraw zagranicznych z członkami Komisji Zatrudnienia i Spraw So-
cjalnych PE.

Senatorowie apelowali o unijną 
pomoc finansową dla państw 
przyjmujących uchodźców z Ukrainy. 
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z Ukrainy jest już w polskim systemie oświa-
ty: ok. 41  tys. w  przedszkolach, 139  tys. 
w szkołach podstawowych i ponad 16 tys. 
w szkołach ponadpodstawowych. Część dzie-
ci i młodzieży, których rodzice chcą powrócić 
po wojnie do swojego kraju, uczy się zdalnie, 
łącząc się ze szkołami w Ukrainie. Im wyż-
szy rocznik, tym więcej osób uczęszcza do 
oddziałów przygotowawczych – intensyw-
nie uczą się języka polskiego, by od września 
mogły rozpocząć naukę w klasach z polskimi 
rówieśnikami.

Prezydent Sopotu Jacek Karnowski 
wskazał na potrzeby samorządu wymaga-
jące systemowych rozwiązań. Są to m.in. 
pokrycie kosztów pobytu dzieci z Ukrainy 
w przedszkolach, opracowanie długofalo-
wego programu budowy i adaptacji budyn-
ków edukacyjnych i mieszkalnych, a także 
zwiększenie nakładów i umów ryczałtowych 
w służbie zdrowia. Za bardzo ważną kwe-
stię uznał też przyspieszenie wydawania po-
zwoleń na pracę pracownikom medycznym 
z Ukrainy.

one mogły wrócić na Ukrainę. W tym celu 
potrzebne są unijne środki. Należy też za-
dbać, by również polscy obywatele nie do-
znali uszczerbku z  powodu przeciążenia 
systemu pomocy migrantom. Senator przy-
pomniał, że w Ukrainie wciąż widoczny jest 
postsocjalistyczny model pomocy społecz-
nej, rozumianej jako zamknięta placówka 
izolująca od codziennego samodzielnego 
życia, i w ten sposób żyło do tej pory po-
nad 170 tys. osób. Zapewnienie im bytu na 
nowych, europejskich zasadach wymaga fi-
nansowania, którego Polska nie ma. Senator 
Magdalena Kochan, odnosząc się do proble-
mu edukacji, wyjaśniła, że w porozumieniu 
z rodzicami podejmuje się decyzję, czy dzie-
cko wchodzi do polskiego systemu edukacji, 
czy też pozostaje w systemie ukraińskim, 
najczęściej w formie zdalnej. Przypomnia-
ła, że dla ukraińskich dzieci przewidziano 
4 godziny nauki języka polskiego w tygo-
dniu. Wiąże się to z ogromnymi wydatka-
mi, dlatego pomoc finansowa ze strony Unii 
Europejskiej jest nieodzowna. 

O wyzwaniach związanych z integracją 
uchodźców z Ukrainy w Polsce w świetle do-
tychczasowych doświadczeń 20 maja 2022 r. 
dyskutowały komisje: Rodziny, Polityki Se-
nioralnej i Społecznej oraz Spraw Emigracji 
i Łączności z Polakami za Granicą. Wice-
minister edukacji Tomasz Rzymkowski po-
informował, że 197 116 dzieci i młodzieży 

Posiedzenie komisji: rodziny i spraw emigracji.

O wyzwaniach związanych  
z integracją uchodźców z Ukrainy  
w Polsce dyskutowały komisje: 
Rodziny, Polityki Senioralnej  
i Społecznej oraz Spraw Emigracji  
i Łączności z Polakami za Granicą. 
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czas na opisanie doświadczeń i  zapropo-
nowanie oraz skodyfikowanie rozwiązań  
na przyszłość. Zapowiedział, że dokument 
ten zostanie skierowany do komisji sena-
ckich, które w porozumieniu z jego autorami 
będą starać się przekuć go w akty legislacyj-
ne, pozwalające lepiej zmierzyć się z proble-
mami migracyjnymi. 

Senat ma także swój udział w  dzia-
łaniach na rzecz akcesji Ukrainy do Unii 
Europejskiej. W uchwale z 9 marca 2022 r. 
w sprawie europejskich aspiracji Ukrainy 
wzywał wszystkie państwa członkowskie do 
solidarnego wsparcia przyspieszonego pro-
cesu integracji Ukrainy z UE. Na szczycie 
Rady Europejskiej 23 czerwca 2022 r. Ukra-
ina otrzymała oficjalny status kandydata  
do członkostwa w Unii Europejskiej.

Tzw. białą księgę, zawierającą pakiet 
rekomendacji najpotrzebniejszych zmian 
prawnych, które są niezbędne do organi-
zowania pomocy i  integracji uchodźców 
z  Ukrainy, 10 czerwca 2022 r. prezydent 
Sopotu Jacek Karnowski przekazał mar-
szałkowi Tomaszowi Grodzkiemu. Prawie 
220-stronicowy dokument jest efektem 
obrad Samorządowego Okrągłego Stołu  
we Wrocławiu 8–9 maja 2022 r., w których 
wzięło udział ponad 120 przedstawicieli sa-
morządu, organizacji pozarządowych, świata 
biznesu i nauki. Jak mówił prezydent Sopotu, 
celem i motywacją Samorządowego Okrągłe-
go Stołu było „napisanie diagnozy i progra-
mu, jak przyjąć i być dobrym dla naszych 
nowych mieszkańców, jak ich zintegrować”. 
Zdaniem wiceprezydenta Wrocławia Seba-
stiana Lorenca opracowanie to można uznać 
za „gotowiec i ściągę dla parlamentu i pol-
skiego rządu”. 

Marszałek Senatu podkreślił, że cały 
świat docenił ogromną pracę, którą wyko-
nały samorządy i organizacje pozarządowe, 
by poradzić sobie z niespotykaną dotąd licz-
bą uchodźców. Jak mówił, teraz nadszedł 

Konferencja prasowa marszałka Tomasza Grodzkiego i prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego. 

W uchwale w sprawie europejskich 
aspiracji Ukrainy Senat wzywał 
wszystkie państwa członkowskie 
do solidarnego wsparcia 
przyspieszonego procesu integracji 
Ukrainy z UE. 



92 (22) – kwiecień–czerwiec 2022 r.

będzie wpisywany każdy cudzoziemiec znaj-
dujący się na liście osób i podmiotów, wobec 
których są stosowane przepisy ustawy.

Ustawa przewiduje zamrożenie wszyst-
kich funduszy i zasobów gospodarczych osób 
oraz podmiotów, które zostaną wskazane  
na specjalnej liście prowadzonej przez 
ministra właściwego ds. wewnętrznych, 
w związku ze wspieraniem rosyjskiej agresji  
na Ukrainę. Powstanie też, odrębna od wy-
kazów zawartych w rozporządzeniach Unii 
Europejskiej, lista osób i podmiotów, wobec 
których można będzie zastosować środki 
zawarte w  unijnych przepisach. Wpisane 
na listę osoby i podmioty nie mogą przystę-
pować do postępowań o udzielenie zamówie-
nia publicznego. Ustawa wprowadza zakaz 
przywozu i tranzytu węgla z Federacji Ro-
syjskiej i niekontrolowanych przez Ukrainę 
obszarów ukraińskich obwodów donieckiego 
i ługańskiego. Zakazuje ponadto używania 
i propagowania symboli wspierających agre-
sję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. 

Ustawa weszła w  życie 16 kwietnia 
2022 r. (DzU z 2022 r., poz. 835).

Kolejne wsparcie dla uchodźców z Ukrainy

Senat poparł bez poprawek ustawę o zmia-
nie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 
w związku z konfliktem zbrojnym na tery-
torium tego państwa oraz niektórych innych 
ustaw. Ma ona m.in. przyspieszyć rejestra-
cję obywateli Ukrainy w systemie PESEL. 
Przewiduje też, że Rządowa Agencja Rezerw 
Strategicznych będzie dostarczać leki stronie 
ukraińskiej. Umożliwia tymczasowe dopusz-
czenie lekarzy z Ukrainy do wykonywania 
zawodu w Polsce w celu udzielania pomocy 
medycznej obywatelom tego kraju. Noweli-
zacja wprowadza przepisy, które umożliwią 
finansowanie działań polskich służb na rzecz 
bezpieczeństwa uchodźców z Funduszu Po-
mocy. Przewiduje, że powstanie Fundusz 
Gwarancji Kryzysowych w Banku Gospo-
darstwa Krajowego. W związku z wojną BGK 
będzie mógł udzielać poręczeń i gwarancji 
spłaty kredytów lub innych zobowiązań za-
ciągniętych przez przedsiębiorców. 

Rozpatrzone ustawy

40. posiedzenie Senatu 
(12 kwietnia 2022 r.)

Zamrożenie funduszy i zasobów  
podmiotów wspierających rosyjską  
agresję na Ukrainę

Z  30 poprawkami Izba przyjęła ustawę 
o  szczególnych rozwiązaniach w  zakre-
sie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 
Ukrainę oraz służących ochronie bezpie-
czeństwa narodowego. Sejm poparł 21 z nich, 
głównie o charakterze legislacyjnym, ujed-
nolicającym i doprecyzowującym. Senatoro-
wie umożliwili łączenie środków krajowych,  
np. zakazu wjazdu na terytorium RP, z ob-
ostrzeniami przewidzianymi w przepisach 
UE, co zapewni systemowi sankcji odpowied-
nią elastyczność i skuteczność. Określili kon-
kretne organy, którym przedsiębiorca musi 
przekazać określone dokumenty. Rozstrzyg-
nęli, że do wykazu cudzoziemców, których 
pobyt na terytorium RP jest niepożądany, 

Senacka legislacja

Senator Adam Szejnfeld, sprawozdawca komisji: gospo-
darki narodowej, budżetu oraz praw człowieka w spra-
wie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
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monitorowania postępu i sprawozdań z re-
alizacji programów i projektów współfinan-
sowanych z funduszy UE. Zawarto w niej też 
przepisy szczegółowe dotyczące wdrożenia 
planu rozwojowego, tj. Krajowego Planu Od-
budowy i Zwiększania Odporności (KPO), 
m.in. wyboru i sposobu realizacji przedsię-
wzięć, ich finansowania, a  także kontroli 
i audytu oraz monitorowania KPO. Ustawa 
ustanowiła ponadto Rzecznika Finansów 
Europejskich.

Większość przepisów ustawy weszła 
w życie 4 czerwca 2022 r. (DzU z 2022 r., 
poz. 1079).

Podwyżki dla nauczycieli

Senatorowie uchwalili 2 poprawki do usta-
wy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela, 
ale odrzucił je Sejm. Chcieli m.in., by średnie 
wynagrodzenie nauczycieli wzrosło o 20%, 
a subwencja oświatowa – do 10 mld zł. 

Nowela zawiera też rozwiązania dla 
obywateli Białorusi, którzy uciekli z Ukra-
iny do Polski przed wojną. Przewidują one 
m.in. wydawanie im w naszym kraju wiz hu-
manitarnych i ustanowienie nowego rodzaju 
zezwolenia na pobyt czasowy na okres 3 lat 
po wygaśnięciu takiej wizy.

Ustawa weszła w  życie 15 kwietnia 
2022 r. z mocą obowiązującą od 24 lutego 
2022 r. (DzU z 2022 r., poz. 830).

Nowe zasady wykorzystania środków 
europejskich 

Do ustawy o zasadach realizacji zadań finan-
sowanych ze środków europejskich w per-
spektywie finansowej 2021–2027 Senat 
wprowadził 50 poprawek, w części o cha-
rakterze techniczno-legislacyjnym i 3 takie 
zmiany poparł Sejm. 

Tzw. ustawa wdrożeniowa umożliwia 
wydawanie przez Polskę środków z nowego 
budżetu wieloletniego UE na lata 2021–27 
oraz z unijnego Instrumentu na rzecz Odbu-
dowy i Zwiększania Odporności. Wprowadza 
mechanizmy koordynacji programów współ-
finansowanych ze środków funduszy struk-
turalnych, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji i Funduszu Spójności. Ustala 
też zasady i podstawowe dokumenty służące 
wdrażaniu funduszy strukturalnych, Fun-
duszu na rzecz Sprawiedliwej Transforma-
cji i Funduszu Spójności, a także podmioty 
zaangażowane we wdrażanie tych funduszy, 
ich zadania i  tryb współpracy. W ustawie 
określono również zasady wyboru projek-
tów, procedurę odwoławczą oraz zasady 

Senator Wadim Tyszkiewicz, sprawozdawca komisji: 
gospodarki narodowej, rodziny oraz samorządu teryto-
rialnego w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy 
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 
na terytorium tego państwa oraz niektórych innych 
ustaw.

Senator Janusz Pęcherz, sprawozdawca komisji: budże-
tu, samorządu terytorialnego oraz spraw zagranicznych 
w sprawie ustawy o zasadach realizacji zadań finan-
sowanych ze środków europejskich w perspektywie 
finansowej 2021–2027.

Senator Marek Komorowski, sprawozdawca Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela.
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poza terytorium Polski osobom w stanie na-
głego zagrożenia zdrowia lub tym, u których 
– w razie opóźnienia wysokospecjalistycznej 
pomocy – może dojść do stanu zagrożenia 
zdrowia. Zespół ma się składać z 60 specja-
listów, podzielonych na grupy i pełniących 
dyżury, aby w ciągu kilku godzin stawić się 
w określonym miejscu. Będzie prowadzić 
m.in. akcje ratunkowo-ewakuacyjne pol-
skich obywateli będących ofiarami wypad-
ków i innych zdarzeń nagłych, zapewniać 
wsparcie medyczne akcji pomocy obywa-
telom polskim i członkom ich rodzin oraz 
obywatelom innych państw będących człon-
kami ich rodzin, w tym ewakuacji zagrożo-
nych osób do bezpiecznego miejsca, a także 
pomagać innym państwom w działaniach 
ratunkowych na ich terytorium. Członko-
wie zespołu, wybierani w ramach otwartego 
naboru, będą musieli mieć wiedzę i  do-
świadczenie z zakresu ratownictwa medycz-
nego lub udzielania pomocy humanitarnej.  
Za obsługę Zespołu Pomocy Humanitarno-
-Medycznej (ZPMH) i jego funkcjonowanie 
będzie odpowiadać szef Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów. 

Ustawa weszła w życie 1 czerwca 2022 r. 
(DzU z 2022 r., poz. 1095).

 
Wstrzymanie sądowego postanowienia 
o wydaniu dziecka do państwa stałego  
pobytu przy wniesieniu skargi kasacyjnej 

Senatorowie poparli ustawę o  zmianie 
ustawy – Kodeks postępowania cywil-
nego z  2  zmianami, odrzuconymi jednak 
przez Sejm. Proponowali usunięcie regu-
lacji, przewidującej, że wniesienie skargi 

Ustawa zakłada wzrost średniego wy-
nagrodzenia nauczycieli od 1 maja o 4,4%. 
Nauczyciele mieli otrzymać podwyżkę naj-
później do 30 czerwca 2022 r. z wyrówna-
niem od 1 maja. Subwencja oświatowa na 
ten cel zostanie zwiększona o 1 mld 671 mln  
100 zł z rezerwy celowej budżetu państwa, 
przeznaczonej na zmiany systemowe w fi-
nansowaniu jednostek samorządu teryto-
rialnego, w tym zadań oświatowych.

Ustawa obowiązuje od 30 kwietnia 
2022 r. (DzU z 2022 r., poz. 935).

41. posiedzenie Senatu 
(27–28 kwietnia 2022 r.)

Utworzenie Zespołu Pomocy 
Humanitarno-Medycznej

Senat wprowadził 14 poprawek, w  więk-
szości legislacyjnych, do ustawy o Zespo-
le Pomocy Humanitarno-Medycznej. Sejm 
poparł 13 z nich. Senatorowie postanowili,  
że członkami Zespołu Pomocy Humanitar-
no-Medycznej będą mogły być także osoby 
niebędące ratownikami, które są niezbędne 
do realizowania zadań tego zespołu i mają 
zaświadczenie o  ukończeniu kursu w  za-
kresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. 
Zdecydowali też o nałożeniu na szefa Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów obowiązku 
corocznego przedstawiania Sejmowi i Se-
natowi informacji o realizacji zadań przez 
Zespół Pomocy Humanitarno-Medycznej 
w poprzednim roku kalendarzowym, w tym 
danych o ilości wywiezionych poza teryto-
rium Polski produktów leczniczych i wyro-
bów medycznych. 

Ustawa powołuje zespół, mający zapew-
niać natychmiastową i  niezbędną pomoc 

Senator Wojciech Konieczny, sprawozdawca wniosku 
mniejszości Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w sprawie 
ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela.

Senator Ewa Matecka, sprawozdawczyni komisji: zdro-
wia i samorządu terytorialnego w sprawie ustawy o Ze-
spole Pomocy Humanitarno-Medycznej.
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wstrzymanie wykonania postanowienia 
o wydaniu dziecka do czasu ukończenia po-
stępowania kasacyjnego w Sądzie Najwyż-
szym. Jeśli nie zostanie wniesiona skarga, 
wstrzymanie się zakończy.

Ustawa weszła w  życie 24 czerwca 
2022 r. (DzU z 2022 r., poz. 1098).

Zmiany zasad egzaminów ósmoklasisty 
i dojrzałości

Senatorowie uchwalili 11 poprawek do usta-
wy o  zmianie ustawy o  systemie oświaty 
oraz niektórych innych ustaw. Sejm przyjął 
tylko 2 z nich, wydłużające obowiązywanie 
szczególnych zasad przeprowadzania egza-
minu maturalnego i przesuwające termin 
dokonania określonych czynności z maja na 
czerwiec 2022 r.

Zgodnie z nowelą w  latach szkolnych 
2022/23 i  2023/24 egzamin ósmoklasisty 
i matura zostaną przeprowadzone na pod-
stawie zawężonych wymagań egzaminacyj-
nych, określonych w podstawie programowej 
kształcenia ogólnego. Ustawa likwiduje też 
bezterminowo egzamin z przedmiotu do wy- 
boru. Od roku szkolnego 2022/23 na stałe 
przesuwa z kwietnia na maj termin egzami-
nu ósmoklasisty. W latach szkolnych 2022/23 
i 2023/24 absolwent zda egzamin maturalny 
i uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli otrzy-
ma z każdego przedmiotu obowiązkowego  
co najmniej 30% punktów możliwych do uzy-
skania i przystąpi do egzaminu z co najmniej 

nadzwyczajnej wstrzymuje wykonanie po-
stanowienia w  sprawie odebrania osoby 
podlegającej władzy rodzicielskiej lub po-
zostającej pod opieką do czasu zakończenia 
postępowania z tej skargi. 

Ustawa zakłada wstrzymanie z urzę-
du prawomocnego sądowego postanowie-
nia o wydaniu dziecka do państwa stałego 
pobytu przy wniesieniu skargi kasacyjnej. 
Zmienia przepisy dotyczące postępowania 
w sprawach o odebranie osoby podlegającej 
władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod 
opieką prowadzonych na podstawie Kon-
wencji Haskiej z  25  października 1980  r., 
dotyczącej cywilnych aspektów uprowadze-
nia dziecka za granicę. W razie wniesienia 
skargi kasacyjnej przez uprawniony organ 
(Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Dzie-
cka i Rzecznik Praw Obywatelskich) nastąpi 
obligatoryjne wstrzymanie z urzędu wyko-
nania prawomocnego postanowienia sądu, 
które nakazuje w określonym terminie za-
pewnienie powrotu dziecka do państwa 
będącego miejscem jego stałego pobytu. Or-
gany składające kasację będą mieć 2 tygodnie  
od dnia uprawomocnienia się postanowienia 
na wystąpienie z takim żądaniem, a w wy-
padku określenia przez sąd krótszego ter-
minu na powrót dziecka termin ten będzie 
krótszy. Z kolei na złożenie skargi kasacyjnej 
skutkującej wstrzymaniem wykonania po-
stanowienia uprawnione organy będą miały 
2 miesiące od dnia uprawomocnienia się po-
stanowienia. Skierowanie kasacji przedłuży 

41. posiedzenie Senatu.
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prowadzić bazę danych wniosków o świad-
czenie, na podstawie której gminy będą 
weryfikować zawarte w  nich informacje, 
kontrolować, czy w tym samym czasie dla 
danej osoby nie złożono już wniosku z in-
nym adresem zakwaterowania, a  także 
porównywać dane we wniosku z  danymi 
w rejestrze PESEL i sprawdzać datę wjaz-
du obywatela Ukrainy do Polski. Pokrywany 
przez wojewodę koszt obsługi przez gmi-
nę zadania dotyczącego świadczeń to 16 zł  
za każdy rozpatrzony wniosek, a w wypad-
ku weryfikacji warunków zakwaterowania 
i wyżywienia – 32 zł za każdy rozpatrzony 
wniosek.

Większość przepisów ustawy weszła 
w życie 30 kwietnia 2022 r. (DzU z 2022 r., 
poz. 930).

42. posiedzenie senatu 
(18–19 maja 2022 r.)

Przejęcie Polskiego Górnictwa Naftowego 
i Gazownictwa przez PKN Orlen

Senatorowie odrzucili ustawę o  zmianie 
ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu 
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziem-
nego w Świnoujściu oraz niektórych innych 
ustaw. Uznali, że cel ustawy nie wiąże się  
ze wsparciem procesu inwestycyjnego 
w zakresie tego przedsięwzięcia, ale służy 
ułatwieniu zmian strukturalno-organizacyj-
nych. Jak czytamy w uzasadnieniu stanowi-
ska Izby, „aktualna sytuacja geopolityczna, 
będąca w szczególności następstwem wy-
wołanej przez Federację Rosyjską wojny 
w Ukrainie, nie sprzyja dokonywaniu zmian 

1 przedmiotu dodatkowego na poziomie roz-
szerzonym. Na egzaminie z przedmiotu do-
datkowego nie będzie w tych latach progu 
punktowego przesądzającego o zdaniu egza-
minu maturalnego z tego przedmiotu. 

Nowela wprowadza także przepisy 
o zatrudnianiu w szkołach i przedszkolach 
specjalistów: pedagogów, pedagogów spe-
cjalnych, psychologów, logopedów lub te-
rapeutów pedagogicznych wraz z normami 
w  przeliczeniu na liczbę uczniów. Na ten 
cel w 2022 r. subwencja oświatowa będzie 
zwiększona o  514,5 mln zł. Lata szkolne 
2022/23 i 2023/24 są okresem przejściowym, 
docelowo od roku szkolnego 2024/25 normy 
mają być inne. 

Nowelizacja wprowadza również moż-
liwość prowadzenia nauki zdalnej z innych 
powodów niż COVID-19, jeśli zajęcia stacjo-
narne zostały zawieszone na dłużej niż 2 dni.

Większość przepisów ustawy weszła 
w życie 27 maja 2022 r. (DzU z 2022 r., poz. 
1116).

Wydłużony okres wypłaty świadczenia  
na zakwaterowanie i wyżywienie  
uchodźców z Ukrainy

Izba przyjęła bez poprawek ustawę o zmia-
nie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 
w związku z konfliktem zbrojnym na teryto-
rium tego państwa, która wydłużyła do 120 
dni wypłatę świadczenia (40 zł za osobę dzien-
nie) za zapewnienie zakwaterowania i wyży-
wienia uchodźcom z Ukrainy. Nowelizacja 
umożliwia również monitorowanie wypłaty 
świadczeń. Minister ds. informatyzacji ma 

Senator Bogdan Zdrojewski, sprawozdawca Komisji Nau-
ki, Edukacji i Sportu w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Senator Mariusz Gromko, sprawozdawca komisji: go-
spodarki narodowej i  środowiska w  sprawie ustawy 
o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu 
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świ-
noujściu oraz niektórych innych ustaw. 
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określa również reguły jej finansowania. 
Akademia realizowałaby program obejmu-
jący m.in. finansowanie badań naukowych, 
w  tym przyznawanie stypendiów koper-
nikańskich, grantów Mikołaja Kopernika, 
wspieranie Szkoły Głównej Mikołaja Koper-
nika, przyznawanie nagród kopernikańskich 
czy powoływanie ambasadorów Akademii 
Kopernikańskiej. 

Akademię ma tworzyć 6 izb: Astrono-
mii i Nauk Matematyczno-Przyrodniczych, 
Nauk Medycznych, Nauk Ekonomicznych 
i  Zarządzania, Filozofii i  Teologii, Nauk 
Prawnych oraz Laureatów Nagrody Ko-
pernikańskiej. Na mocy ustawy powstanie, 
powiązana strukturalnie z Akademią Ko-
pernikańską, uczelnia publiczna – Szkoła 
Główna Mikołaja Kopernika, która zinte-
gruje: Kolegium Astronomii i Nauk Przy-
rodniczych w  Toruniu, Kolegium Nauk 
Medycznych w Olsztynie, Kolegium Nauk 
Ekonomicznych i Zarządzania w Warsza-
wie, Kolegium Filozofii i Teologii w Krako-
wie, Kolegium Nauk Prawnych w Lublinie. 
Raz na 5 lat Akademia Kopernikańska bę-
dzie organizować Światowy Kongres Ko-
pernikański, po raz pierwszy w  2023 r. 
w  związku z  rocznicą 550-lecia urodzin 
Mikołaja Kopernika.

Większość przepisów ustawy wejdzie 
w życie 1 września 2022 r. 

strukturalnych w  podmiotach pełniących 
szczególnie istotne funkcje z punktu widze-
nia interesów państwa i gospodarki. Zmiany 
te mogą bowiem negatywnie wpłynąć na ry-
nek paliw, w tym paliw gazowych w Polsce, 
a w konsekwencji godzić w bezpieczeństwo 
energetyczne Polski”. Sejm odrzucił jednak 
stanowisko Senatu.

Nowelizacja jest związana z przejęciem 
Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazow-
nictwa (PGNiG) przez PKN Orlen. Zakłada,  
że następcy prawni PGNiG będą mogli re-
alizować inwestycje w  terminalu LNG 
w Świnoujściu. Przewiduje też możliwość 
przenoszenia koncesji poszukiwawczych 
i wydobywczych uzyskanych przez PGNiG.

Ustawa weszła w  życie 29 czerwca  
2022 r. (DzU z 2022 r., poz. 1261).

Powołanie Akademii Kopernikańskiej

Senatorowie odrzucili ustawę o Akademii 
Kopernikańskiej. Uznali bowiem, że nie 
realizowałaby zadań deklarowanych w  jej 
uzasadnieniu, które zresztą wypełniają już 
istniejące instytucje. Sejm nie podzielił jed-
nak  stanowiska Senatu.

Ustawa powołuje nową instytucję  
– Akademię Kopernikańską, mającą słu-
żyć wzmocnieniu polskiej kadry akademi-
ckiej i  zwiększaniu jej konkurencyjności, 

42. posiedzenie Senatu.
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do niej. Nowelizacja likwiduje ponadto sto-
pień attaché, najniższym stopniem dyplo-
matycznym będzie III sekretarz.

Większość przepisów ustawy we-
szła w życie 5 lipca 2022 r. (DzU z 2022 r.,  
poz. 1283).

Ułatwienia dla uchodźców z Ukrainy  
poszukujących pracy w Polsce

Ustawa o  zmianie ustawy o  pomocy oby-
watelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa oraz 
ustawy o informatyzacji działalności pod-
miotów realizujących zadania publiczne, 
którą Senat poparł bez poprawek, ma uła-
twić obywatelom Ukrainy, przebywającym 
w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym 
na terytorium ich państwa, znalezienie pra-
cy odpowiadającej ich kwalifikacjom. 

Zostanie utworzony system teleinfor-
matyczny, mający ułatwić nawiązywanie 
kontaktów między pracodawcami a poszu-
kującymi pracy obywatelami Ukrainy. Zada-
niem systemu będzie stworzenie, oparte na 
rejestrze numerów PESEL, bazy profili kan-
dydatów do podjęcia zatrudnienia w Polsce. 

Ustawa weszła w życie 24 maja 2022 r. 
(DzU z 2022 r., poz. 1087).

Zwolnienie z VAT dla importu sił zbrojnych 
państw UE

Izba poparła bez poprawek ustawę o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług oraz 
niektórych innych ustaw, która dostosowuje 

Ponowna weryfikacja pracowników  
polskiej służby zagranicznej

Senatorowie odrzucili ustawę o  zmianie 
ustawy o służbie zagranicznej oraz niektó-
rych innych ustaw. Ich zdaniem zmiany 
mogą pogłębić problemy związane z dotych-
czasowym funkcjonowaniem ustawy, a ko-
lejne nowelizacje jej nie poprawią. Zdaniem 
Senatu kryteria weryfikacji pracowników 
służby zagranicznej określone w noweli nie 
zostały dobrane właściwie – ze względu na 
miejsce kształcenia, a nie rodzaj dostępu do 
informacji. Sejm nie zgodził się ze stanowi-
skiem Senatu.

Nowelizacja umożliwia ponowną we-
ryfikację pracowników polskiej służby za-
granicznej, zwłaszcza tych, którzy odbyli 
studia poza krajami sojuszniczymi Polski. 
Zgodnie z nowelizacją osoba, która kształ-
ciła się, uzyskała tytuł zawodowy lub na-
ukowy, stopień w zakresie sztuki, stopień 
naukowy, prowadziła działalność naukową 
w systemie szkolnictwa wyższego i nauki, 
będącym organem bezpieczeństwa innego 
państwa, wchodzącym w skład sił zbrojnych 
innego państwa, stanowiącym część resor-
tu spraw zagranicznych lub wewnętrznych 
innego państwa albo im podległym, przez 
nie nadzorowanym lub kontrolowanym, 
może być zatrudniona w służbie zagranicz-
nej po złożeniu wniosku i uzyskaniu zgody 
szefa służby zagranicznej. Szef służby za-
granicznej ma zaś wydawać zgodę po otrzy-
maniu opinii szefa ABW, potwierdzającej 
brak przeciwwskazań. Zgodę szefa służby 
zagranicznej będą musieli uzyskać obecni 
członkowie służby zagranicznej i kandydaci  

Senator Bogdan Klich, sprawozdawca Komisji Spraw 
Zagranicznych i  Unii Europejskiej w  sprawie ustawy 
o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz niektórych 
innych ustaw.

Senator Alicja Zając, sprawozdawczyni komisji: infra-
struktury i rodziny w sprawie  ustawy o zmianie ustawy 
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy o in-
formatyzacji działalności podmiotów realizujących za-
dania publiczne.
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uznane za nieważne i pozbawione skutków 
prawnych, a  sędziowie zawieszeni przez 
tę izbę wrócili na swoje stanowiska i przez  
3 lata nie można ich było przesunąć do in-
nych wydziałów sądu bez ich zgody. 

Nowela ustawy o Sądzie Najwyższym 
w kształcie przyjętym przez Sejm zlikwido-
wała Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższe-
go. Sędziowie orzekający w niej będą mogli 
przejść do innej izby lub w stan spoczynku. 
Zostanie utworzona Izba Odpowiedzialno-
ści Zawodowej. Spośród sędziów SN zosta-
ną wylosowane 33 osoby, spośród których 
prezydent wybierze na 5-letnią kadencję 
11 sędziów do składu Izby Odpowiedzial-
ności Zawodowej. Będą się mogli odwo-
łać do niej sędziowie ukarani przez Izbę 
Dyscyplinarną lub ci, którym uchylono  
immunitet. 

Nowela wprowadza też test bezstronno-
ści i niezawisłości sędziego, co ma dać każde-
mu obywatelowi prawo do rozpatrzenia jego 
sprawy przez bezstronny i niezawisły sąd. 
Wniosek o zbadanie wymogów niezawisło-
ści i bezstronności będą mogli złożyć strona 
lub uczestnik postępowania. Wprowadzenie 
zmian dotyczących Izby Dyscyplinarnej SN 
ma stanowić wykonanie wyroku Trybuna-
łu Sprawiedliwości UE i spełnić wymagania 
Komisji Europejskiej zapisane jako kamienie 
milowe w KPO.

Nowelizacja weszła w  życie 15 lipca 
2022 r. (DzU z 2022 r., poz. 1259).

polskie prawo do unijnych przepisów prze-
widujących szczególne rozwiązania i pre-
ferencje w  zakresie VAT w  odniesieniu 
do działań obronnych realizowanych w ra-
mach unijnej Wspólnej Polityki Bezpieczeń-
stwa i Obrony (WPBiO). Zwalnia z podatku 
VAT import towarów i usług przez siły zbroj-
ne innych państw członkowskich, jeżeli biorą 
one udział w działaniach obronnych w ra-
mach WPBiO. 

Większość przepisów ustawy we-
szła w życie 1 lipca 2022r. (DzU z 2022 r.,  
poz. 1137).

43. posiedzenie Senatu 
(1 i 8 czerwca 2022 r.)

Likwidacja Izby Dyscyplinarnej  
Sądu Najwyższego

Izba wprowadziła 29 poprawek do ustawy 
o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz 
niektórych innych ustaw. Sejm przyjął tyl-
ko 6 zmian, głównie o charakterze legisla-
cyjnym, redakcyjnym i doprecyzowującym, 
w tym poprawkę uzupełniającą rozwiązania 
przejściowe, m.in. upoważnienie dla pierw-
szego prezesa Sądu Najwyższego do przenie-
sienia wydatków w ramach odpowiednich 
rozdziałów budżetu.

Senatorowie proponowali też m.in., aby 
w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej mo-
gli orzekać wyłącznie sędziowie posiadają-
cy 7-letni staż na stanowisku sędziego Sądu 
Najwyższego (SN), a w Sądzie Najwyższym 
przestały orzekać osoby, które zajmowały 
stanowiska sędziowskie w Izbie Dyscypli-
narnej. Chcieli też, by wszystkie orzeczenia 
zapadłe w Izbie Dyscyplinarnej SN zostały 

Senator Wojciech Piecha, sprawozdawca komisji: gospo-
darki narodowej i budżetu w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych 
innych ustaw.

Senator Kazimierz Michał Ujazdowski, sprawozdawca 
komisji: ustawodawczej i praw człowieka w sprawie 
ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz 
niektórych innych ustaw.
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kwestie dotyczące wywłaszczenia. Sejm nie 
przyjął jednak stanowiska Senatu.

Nowela zakłada też przyznanie bez-
pośrednio pełnomocnikowi rządu ds. CPK 
dotychczasowych kompetencji ministra 
transportu, m.in. w zakresie sprawowania 
nadzoru nad Przedsiębiorstwem Państwo-
wym „Porty Lotnicze”, powoływania i odwo-
ływania prezesa, wiceprezesów i członków 
rady nadzorczej przedsiębiorstwa, dokony-
wania kontroli i oceny jego działalności.

Większość przepisów ustawy weszła 
w życie 16 lipca 2022 r. (DzU z 2022 r.,  
poz. 1390).

Obniżka PIT

Izba wprowadziła 30 poprawek do ustawy 
o zmianie ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych oraz niektórych innych 
ustaw, Sejm przyjął 22 z nich, w większo-
ści doprecyzowujące i legislacyjne. Posłowie 
poparli senacką propozycję przywrócenia 
obowiązujących do 31 grudnia 2021 r. za-
sad wspólnego rozliczenia się podatkowego 
dla osób samotnie wychowujących dzieci, 
zlikwidowanych przez zmiany podatkowe 
wprowadzone przez Polski Ład i zastąpio-
nych ulgą w wysokości 1500 zł. Z prawa tego 
nie będą mogły skorzystać jedynie osoby 
samotnie wychowujące dzieci znajdujące 
się pod opieką naprzemienną, w  związ-
ku z  którą obydwojgu rodzicom zostało 

44. posiedzenie senatu 
(8–9 czerwca 2022 r.)

Przeniesienie zadań związanych z budową 
Centralnego Portu Komunikacyjnego 

Senat odrzucił ustawę o  zmianie ustawy 
o działach administracji rządowej oraz nie-
których innych ustaw, argumentując, że 
przeniesienie zadań związanych z budową 
Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) 
z zakresu kompetencji ministra właściwe-
go ds. transportu do kompetencji ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego nie jest 
uzasadnione i może skutkować „pogorsze-
niem koordynacji i konfliktem kompeten-
cyjnym” przy ich realizacji. Na decyzję Izby 
miał też wpływ brak konsultacji społecz-
nych i uwagi mieszkańców terenów, gdzie 
ma powstać CPK. Wątpliwości budziły m.in. 

Głosowanie w sprawie wprowadzenia poprawek do ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych 
innych ustaw.

Senator Artur Dunin, sprawozdawca Komisji Infrastruk-
tury w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działach admi-
nistracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.
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podatek liniowy lub ryczałt, będą mogli to 
zmienić w trakcie roku podatkowego 2022. 
Podatnicy mający kilka różnych źródeł do-
chodu równocześnie będę mogli upoważnić 
maksymalnie 3 płatników (pracodawcy, zle-
ceniodawcy, ZUS) do zmniejszania zaliczek 
na PIT o 3600 zł. W wypadku jednej umo-
wy kwota zmniejszająca podatek wyniesie 
300 zł miesięcznie, dwóch – po 150 zł, a przy 
trzech po 100 zł. Ustawa zwiększa z 3089 zł 
do 16 061,28 zł w 2022 r. (12-krotność ren-
ty socjalnej) kwotę zarobków, jakie może 
osiągnąć dziecko bez utraty preferencji po-
datkowych przez rodziców. Renty rodzinne 
małoletnich dzieci nie będą doliczane do do-
chodów rodziców. 

Większość przepisów ustawy obowiązu-
je od 1 lipca 2022 r. (DzU z 2022 r., poz. 1265).

Podwyżka płac minimalnych w ochronie 
zdrowia

Izba przyjęła ustawę o zmianie ustawy o spo-
sobie ustalania najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego niektórych pracowników za-
trudnionych w  podmiotach leczniczych 
oraz niektórych innych ustaw z 22 zmia-
nami. Wszystkie zostały jednak odrzucone 
przez Sejm. Senatorowie proponowali m.in. 
podwyższenie współczynnika pracy dla za-
wodów medycznych o 0,25%, zapobiegają-
ce dysproporcjom w wynagrodzeniu osób 
zatrudnionych na tym samym stanowisku 
w różnych placówkach tego samego podmio-
tu leczniczego.

Ustawa przenosi do grupy z wyższym 
współczynnikiem pielęgniarki i położne pra-
cujące na stanowiskach, na których wyma-
gane jest średnie wykształcenie. Pielęgniarki 

ustalone świadczenie wychowawcze. Przy-
jęta została też poprawka zwiększająca  
z 1 do 1,5% limit odpisu na organizacje pożyt-
ku publicznego (OPP), o co zabiegały organi-
zacje pozarządowe. Rozwiązanie to zastąpiło 
przyjęty przez Sejm skomplikowany model 
rekompensaty dla OPP za mniejsze wpływy  
z  1% podatku PIT. Senatorowie wydłu-
żyli ponadto z 1  lipca 2022 r. do 1 stycz-
nia  2024  r. termin na upublicznianie 
informacji o umowach zawieranych przez 
jednostki sektora finansów publicznych 
w Centralnym Rejestrze Umów. Pozwoli to 
na lepsze przygotowanie się tych jednostek 
do prowadzenia rejestru. 

Ustawa obniżyła od 1 lipca 2022 r. staw-
kę podatku PIT z 17 do 12% przy zachowa-
niu kwoty wolnej od podatku w wysokości 
30  tys.  zł i  drugiego progu podatkowego 
w wysokości 120 tys. zł. Wiąże się to z likwi-
dacją ulgi dla klasy średniej. Będzie można 
ją jednak zastosować wyjątkowo przy rozli-
czeniu za rok podatkowy 2022, jeśli okaże się 
dla podatnika korzystniejsza niż nowe zasa-
dy. Zgodnie z nowelą przedsiębiorcy rozli-
czający się na zasadzie podatku liniowego, 
ryczałtu i karty podatkowej będą mogli odli-
czać część składki zdrowotnej od podstawy 
opodatkowania. Tzw. liniowcy będą mogli 
zaliczyć do kosztów prowadzenia działalno-
ści zapłacone składki zdrowotne w wysoko-
ści nieprzekraczającej w roku podatkowym 
8700 zł. Dla „ryczałtowców” limit ten wynie-
sie 50% zapłaconych składek zdrowotnych, 
a dla podatników rozliczających się na pod-
stawie karty podatkowej – 19%. Przedsię-
biorcy, którzy chcieliby powrócić na skalę 
podatkową, a  na  początku roku wybrali 

Senator Kazimierz Kleina, sprawozdawca Komisji Budże-
tu i Finansów Publicznych w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 
niektórych innych ustaw.

Senator Alicja Chybicka, sprawozdawczyni Komisji 
Zdrowia w sprawie ustawy o zmianie ustawy o sposo-
bie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego 
niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych oraz niektórych innych ustaw.
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Kursy języka polskiego dla Ukraińców

Izba zdecydowała o przyjęciu z 3 zmianami 
ustawy o  zmianie ustawy o  pomocy oby-
watelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa oraz 
niektórych innych ustaw. Żadna z nich jed-
nak nie uzyskała akceptacji Sejmu. Senatoro-
wie proponowali m.in., aby prokurator miał 
obowiązek stwierdzenia okoliczności uza-
sadniającej podejrzenie, że ciąża pochodzi 
z czynu zabronionego w terminie 7 dni od 
dnia zawiadomienia o popełnieniu przestęp-
stwa; chodziło o pomoc obywatelkom Ukra-
iny, pokrzywdzonym na  skutek działania 
okupanta na terytorium Ukrainy. 

Nowelizacja wprowadza rozwiązania 
systemowe dotyczące m.in. zwiększenia 
możliwości korzystania z  kursów języka 
polskiego przez Ukraińców. Zgodnie z no-
wymi przepisami ukraińscy lekarze, denty-
ści, pielęgniarki i położne będą mogli wziąć 
udział w maksymalnie 3 kursach dofinanso-
wywanych w kwocie nie większej niż 3 tys. zł  
za jeden. W takim dodatkowym szkoleniu 
będą mogli też uczestniczyć bezrobotni i po-
szukujący pracy cudzoziemcy, w tym Ukra-
ińcy, a  jego organizator otrzyma dopłatę 
w  wysokości 2–3  tys.  zł. Doprecyzowano 
też, że uczniowie będą mogli korzystać z bez-
płatnej nauki języka polskiego przez 2 lata. 

i położne z największym doświadczeniem 
zawodowym zostaną w  ten sposób zrów- 
nane – pod względem współczynnika pracy  
– z  pracownikami medycznymi z  wyż-
szym wykształceniem na poziomie studiów 
pierwszego stopnia. Nowela podnosi też 
współczynniki pracy dla  wszystkich grup 
zawodowych pracowników medycznych 
i okołomedycznych, dzięki czemu wzrosną 
najniższe wynagrodzenia zasadnicze. Wpro-
wadza też nowy podział na grupy zawodowe 
według kwalifikacji wymaganych na zajmo-
wanym stanowisku pracy i nowe wysokości 
współczynników pracy zgodnie ze stano-
wiskiem zespołu trójstronnego z listopada 
2021 r. Podwyżki najniższego wynagrodze-
nia zasadniczego wyniosą dla lekarzy specja-
listów I stopnia – 2009 zł (wzrost z 6201 zł do 
8210 zł), a dla lekarzy specjalistów II stopnia 
– 1441 zł (z 6769 zł do 8210 zł). Najniższe wy-
nagrodzenie zasadnicze opiekunów medycz-
nych i techników medycznych ze średnim 
wykształceniem wzrośnie o 1097 zł (z 3772 zł 
do 4870 zł), ratowników medycznych i pielęg-
niarek ze średnim wykształceniem o 1550 zł 
(z 3772 zł do 5323 zł), magistrów pielęgniar-
stwa, fizjoterapii, farmaceutów i diagnostów 
laboratoryjnych ze specjalizacją – o 1827 zł 
(wzrost z 5478 zł do 7304 zł).

Ustawa weszła w życie 29 czerwca 2022 r. 
(DzU z 2022 r., poz. 1352).

Głosowanie w sprawie ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektó-
rych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.
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pomniejszona o różnicę między wysokoś-
cią emerytury lub renty a  tę kwotę. Jeże-
li kwota „czternastki” okaże się niższa niż 
50 zł, świadczenie nie będzie przyznawa-
ne. „Czternaste” emerytury będą wypła-
cane od 25 sierpnia do 20 września 2022 r. 
osobom, które nabędą prawa do świadczeń  
do 24 sierpnia 2022 r. Nie będzie z nich do-
konywanych potrąceń ani egzekucji.

Ustawa weszła w życie 14 lipca 2022 r. 
(DzU z 2022 r., poz. 1358).

45. posiedzenie Senatu 
(29–30 czerwca 2022 r.)

Zmiany w systemie odpowiedzialności 
nieletnich

Senat odrzucił ustawę o wspieraniu i reso-
cjalizacji nieletnich. Ocenił ją bowiem kry-
tycznie z  uwagi na zawarte w  niej liczne 
rozwiązania o restrykcyjnym, opresyjnym 
i niepostępowym charakterze. Zdaniem se-
natorów ustawa nie jest nakierowany na po-
moc nieletnim czy ich rodzinom i reguluje 
tylko nieliczne metody wsparcia, np. pomoc 
nieletnim matkom. Senat uznał również za 
nieakceptowalne szerokie stosowanie środ-
ków przymusu bezpośredniego, zwłaszcza 
prewencyjne użycie kajdanek przy konwo-
jowaniu nieletniego we wskazanych w usta-
wie wypadkach, których użycie nie wymaga 
zaprotokołowania ani poinformowania sądu 
rodzinnego. Sejm odrzucił jednak stanowi-
sko Senatu.

Ustawa zakłada m.in., że nieletni spraw-
cy najpoważniejszych przestępstw, takich jak 
zabójstwo, gwałt, pedofilia, będą obligatoryj-
nie trafiać do zakładów poprawczych, a nie 

Ustawa umożliwia tworzenie tzw. klubików 
dziecięcych i zatrudnianie tzw. dziennych 
opiekunów dziecięcych dla dzieci z Ukrainy 
w wieku 3–5 lat, a także zatrudnienie obywa-
teli Ukrainy w domach pomocy społecznej. 

Nowelizacja wprowadza ponadto nowe 
przepisy dotyczące rejestru PESEL, w któ-
rych ukraińscy uchodźcy objęci specustawą 
mają status UKR. Chodzi o automatyczną 
zmianę tego statusu po przekazaniu przez 
komendanta głównego Straży Granicznej 
informacji np. o wyjeździe uchodźcy z Pol-
ski. W wypadku wyjazdu w ramach Stre-
fy Schengen zmiana statusu będzie mogła 
nastąpić po złożeniu przez obywatela sto-
sownego oświadczenia. Przywrócenie tego 
statusu będzie możliwe, jeśli obywatel Ukra-
iny potwierdzi, że jego pobyt za granicami 
Polski trwał krócej niż miesiąc. Status UKR 
będzie mógł zostać nadany ponownie, jeśli 
dana osoba powróci do Polski w  związku 
z wojną w Ukrainie. 

Większość przepisów ustawy weszła 
w życie 1 lipca 2022 r. (DzU z 2022 r., poz. 1383).

 
„Czternastka” dla emerytów i rencistów

Senatorowie bez poprawek poparli ustawę 
o  kolejnym w  2022  r. dodatkowym rocz-
nym świadczeniu pieniężnym dla emery-
tów i  rencistów, na podstawie której tzw. 
czternastkę, w wysokości najniższej emery-
tury (1338,44 zł brutto), otrzymają emeryci 
i renciści ze świadczeniem nie przekracza-
jącym 2900 zł. Wypłata dla osób, których 
świadczenia są wyższe niż 2900 zł zostanie 

Senator Zygmunt Frankiewicz, sprawozdawca komisji: 
samorządu terytorialnego, rodziny oraz nauki w sprawie 
ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrai-
ny w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa oraz niektórych innych ustaw.

Senator Bogusława Orzechowska, sprawozdawczyni Ko-
misji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w spra-
wie ustawy o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym 
świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów.
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tonę. Gospodarstwo domowe będzie mogło 
kupić taniej 3 t węgla, pod warunkiem że źród-
ło ciepła zostało wpisane do ewidencji emi-
syjności, a wspólnoty i spółdzielnie – tonaż 
odpowiedni do liczby mieszkań w budynku.

Ustawa przewiduje rekompensaty dla 
sprzedawców węgla, brykietu lub peletu za-
wierającego co najmniej 85% węgla kamien-
nego w wysokości 1073,13 zł brutto za tonę, 
którzy zdecydują się na ich sprzedaż po cenie 
nie wyższej niż 996,60 zł za tonę. Do rekom-
pensaty uprawnieni będą przedsiębiorcy wy-
konujący działalność gospodarczą w zakresie 
wprowadzania do obrotu paliw, wpisani do 
Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzo-
wych. Rekompensaty będą wypłacane przez 
zarządcę rozliczeń, na wniosek sprzedawcy, 
z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, na który 
przekazane zostaną dodatkowe środki z Fun-
duszu Przeciwdziałania COVID-19. Na re-
kompensaty do zakupu węgla przewidziano 
w budżecie maksymalnie 3 mld zł

Większość przepisów ustawy wejdzie 
w  życie 28 lipca 2022 r. (DzU z  2022 r.,  
poz. 1477).

Pomoc dla kredytobiorców

Izba wprowadziła 43 zmiany, w  więk-
szości techniczno-legislacyjne i  dopre-
cyzowujące, do  ustawy o  finansowaniu 
społecznościowym dla przedsięwzięć go-
spodarczych i  pomocy kredytobiorcom. 
Sejm poparł 40 z nich. Uściślają one m.in.,  
że wakacje obejmą wszystkie umowy o kre-
dyt hipoteczny zaciągnięty w celu zaspoko-
jenia własnych potrzeb mieszkaniowych, 
spełniające wymogi ustawy o kredycie hi-
potecznym, także te, które zostały zawarte 

– jak obecnie – jedynie pod nadzór kurato-
ra. Podwyższa z 21. do 24. roku życia gór-
ną granicę wieku przebywania w zakładzie 
poprawczym osób, wobec których dotych-
czasowa resocjalizacja nie przyniosła skut-
ku. Wprowadza też stopień pośredni między 
zakładami poprawczymi a młodzieżowymi 
ośrodkami wychowawczymi, do których 
trafiają sprawcy czynów zarówno dość bła-
hych, jak i poważniejszych. W całym kraju na 
bazie zakładów poprawczych mają powstać 
okręgowe ośrodki wychowawcze. Zgodnie 
z ustawą minimalna granica wieku odpo-
wiedzialności za zachowanie naruszające 
porządek prawny lub stanowiące przejawy 
demoralizacji to 10 lat. Ustawa przewiduje 
ponadto powołanie komisji ds. środka lecz-
niczego dla nieletnich, która będzie orga-
nem pomocniczym dla sądu rodzinnego, 
odpowiedzialnym za wskazywanie zakładu 
leczniczego odpowiedniego dla nieletniego.

8 lipca 2022 r. ustawę przekazano pre-
zydentowi do podpisu.

Rekompensaty dla sprzedawców węgla

Senatorowie z 7 poprawkami, głównie do-
precyzowującymi i legislacyjnymi, poparli 
ustawę o szczególnych rozwiązaniach słu-
żących ochronie odbiorców niektórych paliw 
stałych w związku z sytuacją na rynku tych 
paliw, mającą chronić konsumentów przed 
wysokimi cenami węgla. Sejm odrzucił jed-
nak senackie poprawki.

Nowela zakłada, że odbiorcy indywidual-
ni oraz wspólnoty mieszkaniowe i spółdziel-
nie mieszkaniowe będą mogli kupić węgiel 
po cenie odpowiadającej jego średniej cenie 
z ostatniego roku, czyli 996,60 zł brutto za 

Senator Magdalena Kochan, sprawozdawczyni komisji: 
praw człowieka, rodziny oraz ustawodawczej w sprawie 
ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. 

Senator Danuta Jazłowiecka, sprawozdawczyni wniosku 
mniejszości Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyj-
ności w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych 
w związku z sytuacją na rynku tych paliw.
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niektórych innych ustaw, która przekształca 
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Poro-
zumienia w Centrum Dialogu im. Juliusza 
Mieroszewskiego. Jedna z poprawek rozsze-
rza zakres działania centrum także o inne 
narody Federacji Rosyjskiej. Kolejne mają na 
celu pozostawienie Międzynarodowej Rady 
Centrum wśród organów centrum, a także 
przywrócenie dotychczasowego określenia 
sposobu i trybu przyznawania stypendiów 
w rozporządzeniu. Sejm przyjął jednak tylko 
3 poprawki doprecyzowujące.

Zgodnie z  nowelą Centrum Dialogu 
ma działać na rzecz dialogu i porozumienia 
Polaków z  narodami Europy Wschodniej, 
szczególnie z Ukraińcami, Białorusinami, 
Gruzinami, Mołdawianami i  Rosjanami.  
Do zadań centrum należy m.in. prowadzenie 
badań naukowych, działalności wydawniczej, 
a także upowszechnianie w Polsce i poza jej 
granicami wiedzy o sytuacji politycznej, hi-
storii, kulturze i dziedzictwie narodów Eu-
ropy Środkowej i  Wschodniej, zwalczanie 
stereotypów, przeciwdziałanie dezinforma-
cji. Ustawa zakłada też zwiększenie z 3 do 15% 
dotacji na fundusz stypendialny centrum.

14 lipca 2022 r. prezydent podpisał 
ustawę.

Senackie projekty ustaw

40. posiedzenie Senatu 
(12 kwietnia 2022 r.)

Niekaranie Polaków służących w siłach 
zbrojnych Ukrainy

Projekt ustawy o  niekaraniu ochotników 
broniących wolności i niepodległości Ukra-
iny przewiduje, że nie będą ścigane i karane 

jeszcze przed wejściem w życie ustawy o kre-
dycie hipotecznym w 2017 r. 

Ustawa wprowadza możliwość skorzy-
stania z wakacji kredytowych przez osoby 
zadłużone w złotych. Będą one mogły wnosić 
o 4 miesiące wakacji kredytowych w bieżą-
cym roku (po 2 miesiące w III i IV kwartale 
2022 i  po 1  miesiącu w  każdym kwarta-
le 2023 r.). Zawiera także przepisy mające 
wzmocnić Fundusz Wsparcia Kredytobior-
ców, z  którego udzielana jest im pomoc. 
Do końca roku banki mają wpłacić na nie-
go dodatkowo 1,4 mld zł. Ustawa wydłuża 
ponadto z 31 lipca do 31 października tego 
roku działania tarcz antyinflacyjnych. W ich 
ramach stosowana jest m.in. niższa stawka 
podatku VAT na paliwa (8% zamiast 23%),  
na prąd i ciepło (5%), gaz (0%), a także akcyzy 
na prąd, na niektóre paliwa silnikowe. Usta-
wa zawiera także przepisy dostosowujące 
polskie prawo do rozwiązań UE dotyczących 
działalności platform crowdfundingowych, 
czyli służących finansowaniu społecznościo-
wemu przedsięwzięć gospodarczych. Dzia-
łalność tych platform zostanie uregulowana, 
a nadzór nad nimi obejmie Komisja Nadzoru 
Finansowego. Zgodnie z ustawą podniesione 
zostaną limity, które pozwolą małym i śred-
nim przedsiębiorstwom pozyskiwać większy 
kapitał, np. na inwestycje.

Większość przepisów ustawy wejdzie 
w  życie 29 lipca 2022 r. (DzU z  2022 r.,  
poz. 1488).

Nowe zadania Centrum Dialogu  
im. Juliusza Mieroszewskiego

Senatorowie z  6 zmianami przyjęli usta-
wę o  zmianie ustawy o  Centrum Polsko-
-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz 

Debata nad ustawą ustawy o finansowaniu społecz-
nościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy 
kredytobiorcom; wystąpienie prezesa Banków Polskich 
Krzysztofa Pietraszkiewicza.

Senator Krzysztof Kwiatkowski, sprawozdawca Komisji 
Ustawodawczej w sprawie ustawy o niekaraniu ochotni-
ków broniących wolności i niepodległości Ukrainy.
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z wnioskiem o podjęcie konsultacji w trybie 
art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego w cią-
gu 9 miesięcy od jego złożenia nie mogłyby 
być zbywane należące do Skarbu Państwa ak-
cje, udziały, prawa z akcji i prawa z udziałów 
w spółkach o strategicznym znaczeniu dla 
państwa lub należące do tych spółek przed-
siębiorstwa lub ich części i nieruchomości; 
chodzi o sprzedaż części grupy Lotos.

Kierowanie przez sąd penitencjarny  
uzależnionych skazanych na leczenie 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 
karny wykonawczy doprecyzowuje zasady 
stosowania przymusowego leczenia lub re-
habilitacji skazanych uzależnionych od alko-
holu, środków odurzających lub substancji 
psychotropowych albo za przestępstwa prze-
ciwko wolności seksualnej i  obyczajności 
popełnione w związku z zaburzeniami prefe-
rencji seksualnych. W razie braku zgody ska-
zanego na leczenie lub rehabilitację decyzję 
w tej sprawie podejmie sąd penitencjarny po 
wysłuchaniu opinii: psychiatry i psychologa 
lub specjalisty psychoterapii uzależnień albo 
psychiatry i lekarza seksuologa lub psycho-
loga seksuologa. Określi też czas trwania le-
czenia lub rehabilitacji; maksymalnie 2 lata,  
ale nie więcej niż okres pozostały skazanemu 
do odbycia kary. Projekt wypełnia rozstrzyg-
nięcie Trybunału Konstytucyjnego z 11 mar-
ca 2021 r. (sygn. akt SK 9/18).

Dłuższy termin wniesienia apelacji  
w postępowaniu karnym w sprawach  
zawiłych i skomplikowanych

W przygotowanym ze wskazania rzecznika 
praw obywatelskich projekcie ustawy o zmia-
nie ustawy – Kodeks postępowania karnego 
wydłuża się z 14 do 30 dni termin wniesienia 

osoby, podejmujące w 2022 r. służbę w siłach 
zbrojnych Ukrainy lub innych ukraińskich 
formacjach wojskowych bez zgody właści-
wego organu. Niezwłocznie po powrocie do 
kraju osoby takie musiałyby pisemnie zawia-
domić ministra obrony narodowej o terminie 
i miejscu przyjęcia oraz zakończenia pełnie-
nia obowiązków wojskowych w Ukrainie.

Ulgi podatkowe dla uchodźców  
z Ukrainy i Białorusi

Okresowe, od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r.,  
ulgi i zwolnienia podatkowe dla obywate-
li Ukrainy i  Białorusi, którzy w  związku 
z wojną w Ukrainie przenieśli się do Pol-
ski, wprowadza projekt ustawy o zmianie 
niektórych ustaw podatkowych w związku 
z działaniami wojennymi prowadzonymi na 
terytorium Ukrainy. Dotyczy to m.in. podat-
ków PIT i CIT oraz podatków od spadków 
i darowizn. Projekt rozszerza ponadto za-
kres beneficjentów tzw. ulgi na powrót, tzw. 
ryczałtu od przychodów zagranicznych czy 
beneficjentów tzw. estońskiego CIT. 

41. posiedzenie senatu 
(27–28 kwietnia 2022 r.)

Ochrona struktury właścicielskiej spółek 
o strategicznym znaczeniu dla państwa

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach 
zarządzania mieniem państwowym ma za-
pobiegać zmianom w strukturze właściciel-
skiej spółek o strategicznym znaczeniu dla 
bezpieczeństwa państwa w razie zagrożenia 
integralności terytorialnej Polski, niezależ-
ności politycznej lub bezpieczeństwa kra-
ju. W  wypadku wystąpienia przez Polskę 

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz, sprawozdawca ko-
misji: gospodarki narodowej oraz ustawodawczej w spra-
wie ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania 
mieniem państwowym.

Senator Jerzy Wcisła, sprawozdawca komisji: praw 
człowieka i ustawodawczej w sprawie projektu ustawy 
o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy.
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sprzed 1995 r. a  nowym, nie zaś różnicy 
między wartością wynikającą z faktyczne-
go wykorzystania nieruchomości a nowym 
planem. Projekt dostosowuje prawo do wy-
roku Trybunału Konstytucyjnego z 22 maja  
2019 r. (sygn. akt SK 22/16).

Większa dostępność projekcji kinowych 
dla słabowidzących

Dostępność filmów rozpowszechnianych 
w kinach dla osób z niepełnosprawnościa-
mi wzroku ma zwiększyć projekt ustawy 
o zmianie ustawy o kinematografii. Wprowa-
dza obowiązek wytwarzania audiodeskrypcji 
i napisów w wersji audio do filmów wpro-
wadzanych na polski rynek, jeżeli w ciągu  
3 pierwszych miesięcy po ich pierwszym 
publicznym pokazie w Polsce mają być roz-
powszechniane co najmniej w 10 kinach.

 
Nowe regulacje dotyczące zwrotu kosztów 
przewozu dzieci z niepełnosprawnościami

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo 
oświatowe wprowadza nowy wzór obliczania 
wysokości zwrotu kosztów jednorazowego 
przewozu przez rodziców dzieci, młodzie-
ży i uczniów z niepełnosprawnościami do 
przedszkoli, szkół i innych placówek oświaty.

Kształcenie dzieci – uchodźców z Ukrainy

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy 
obywatelom Ukrainy w związku z konflik-
tem zbrojnym na terytorium tego państwa 
oraz ustawy – Prawo oświatowe umożli-
wia m.in.  kształcenie uczniów z  Ukrainy 

apelacji w postępowaniu karnym w sprawach 
zawiłych i skomplikowanych, w których sąd 
przy uzasadnieniu wyroku korzystał z prze-
dłużenia terminu do jego sporządzenia. 

Jednolite procedury składania pism 
procesowych

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 
postępowania administracyjnego oraz niektó-
rych innych ustaw wprowadza do przepisów 
regulujących procedury: administracyjną, 
cywilną, karną, podatkową i sądowoadmi-
nistracyjną jednolite rozwiązania dotyczące 
skutków nadania lub złożenia w określony 
sposób pism procesowych. Termin na złoże-
nie pisma w sprawie będzie zachowany m.in. 
wtedy, gdy przed jego upływem pismo zosta-
ło nadane w placówce podmiotu zajmującego 
się doręczaniem korespondencji na terenie 
UE czy Konfederacji Szwajcarskiej, państwa 
członkowskiego EFTA.

Zasady wypłaty odszkodowań  
dla właścicieli nieruchomości  
w wypadku zmiany planu  
zagospodarowania przestrzennego

Projekt ustawy o zmianie ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
ujednolica zasady wypłaty odszkodowań 
właścicielom nieruchomości w  związku 
z  uchwaleniem planu zagospodarowania 
przestrzennego lub jego zmianą. W  razie 
wprowadzenia nowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego po tzw. luce plani-
stycznej, zgodnie z projektem, gmina zapłaci 
sprzedającemu nieruchomość odszkodo-
wanie w wysokości różnicy między planem 

Senator Jerzy Czerwiński, sprawozdawca komisji: praw 
człowieka i ustawodawczej w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz 
niektórych innych ustaw.

Senator Jan Maria Jackowski, sprawozdawca komisji: 
kultury i  ustawodawczej w  sprawie projektu ustawy 
o zmianie ustawy o kinematografii.
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wniesionej do Senatu przez Helsińską Fun-
dację Praw Człowieka.

Zmiana zasad przeszukania  
pomieszczeń należących do adwokata  
lub radcy prawnego

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 
postępowania karnego oraz ustawy – Pra-
wo o adwokaturze realizuje postulat zawarty 
w petycji P10–14/21, wniesionej do Senatu 
przez Naczelną Radę Adwokacką. Zmienia 
zasady przeprowadzania przeszukania po-
mieszczenia należącego do adwokata lub 
radcy prawnego, a  także zasady stosowa-
nia środka zapobiegawczego w postaci za-
wieszenia adwokata lub radcy prawnego 
w wykonywaniu zawodu. Zgodnie z propo-
nowanymi przepisami przed rozpoczęciem 
przeszukania zawiadomiony zostanie dzie-
kan właściwej okręgowej rady adwokackiej 
lub rady okręgowej izby radców prawnych, 
który będzie obecny podczas tego przeszuka-
nia. Z kolei o zawieszeniu adwokata i radcy 
prawnego w wykonywaniu zawodu będzie 
decydował wyłącznie sąd. 

43. posiedzenie Senatu 
(1 i 8 czerwca 2022 r.)

Nowy model wyboru sędziów do Krajowej 
Rady Sądownictwa

Projekt ustawy o  zmianie ustawy o  Kra-
jowej Radzie Sądownictwa, ustawy o  Są-
dzie Najwyższym oraz niektórych innych 
ustaw usuwa przyczyny wątpliwości co do 

w języku ukraińskim i z ukraińską podstawą 
programową, zwolnienie ich z wymogu oce-
niania, klasyfikowania i promowania, a tak-
że z obowiązku przystąpienia do egzaminu 
ósmoklasisty. Zakłada też utworzenie w roku 
szkolnym 2022/23 oddziałów międzynaro-
dowych dla uczniów z Ukrainy i dodatko-
wą, bezpłatną naukę języka polskiego dla 
uczniów w oddziałach przygotowawczych. 
Przewiduje ponadto możliwość tworzenia 
domowych punktów wychowania przed-
szkolnego dla dzieci uchodźców z Ukrainy 
(maksymalnie 7 dzieci), a także organizo-
wania przez dyrektorów szkół kolonii i pół-
kolonii dla dzieci z Ukrainy.

42. posiedzenie Senatu 
(18–19 maja 2022 r.)

Propozycje zmian w podatku PIT

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych przywra-
ca, zlikwidowane 1 stycznia 2022 r., pra-
wo osób samotnie wychowujących dzieci 
do wspólnego opodatkowania się, a także 
podwyższa kwotę rocznych dochodów lub 
przychodów, których uzyskanie przez dzie-
cko niemające ukończonego 25. roku życia 
i uczące się, uprawniającą rodzica do sko-
rzystania z preferencyjnego opodatkowania 
dochodów jako osoby samotnie wychowują-
cej dziecko.

Zasady przywracania do służby  
niesłusznie zwolnionych lub skazanych 
funkcjonariuszy

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie 
Więziennej oraz niektórych innych ustaw 
doprecyzowuje zasady przywracania do 
służby funkcjonariuszy: Służby Więzien-
nej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrzne-
go, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego 
w razie uchylenia lub stwierdzenia nieważ-
ności decyzji o zwolnieniu ze służby oraz wy-
gaśnięcia stosunku służbowego w związku 
z nieobecnością funkcjonariusza w służbie 
przez okres powyżej 3 miesięcy z powodu 
tymczasowego aresztowania. Projekt reali-
zuje postulat zawarty w petycji P10–29/20, 

Senator Aleksander Pociej, sprawozdawca komisji: praw 
człowieka, obrony narodowej i ustawodawczej w sprawie 
projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej 
oraz niektórych innych ustaw.
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grupa co najmniej 2 tys. obywateli. Projekt 
powołuje ponadto Radę Społeczną – ciało 
doradcze KRS.

44. posiedzenie Senatu 
(8–9 czerwca 2022 r.)

Zmiany stawek za pomoc prawną z urzędu

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo 
o adwokaturze oraz ustawy o radcach praw-
nych ma na celu zwiększenie wysokości 
opłaty przysługującej adwokatom i radcom 
prawnym, którzy udzielają pomocy prawnej 
z urzędu. Zgodnie z proponowanymi przepi-
sami minister sprawiedliwości w rozporzą-
dzeniu w sprawie kosztów pomocy prawnej 
udzielonej z urzędu powinien określić wy-
sokość opłat przysługujących z tego tytułu 
adwokatom i radcom prawnym na poziomie 
nie niższym niż wysokość stawek, jakie mogą 
być zasądzane na rzecz pełnomocników, któ-
rzy podjęli się zastępstwa procesowego na 
podstawie umowy z klientem. W ocenie Se-
natu nowe regulacje mogą zwiększyć zain-
teresowanie przedstawicieli tych zawodów 
świadczeniem pomocy prawnej z urzędu, 
a w konsekwencji – podnieść jej poziom. 

Projekt dostosowuje przepisy do wyro-
ku Trybunału Konstytucyjnego z 23 kwietnia 

statusu sędziów powołanych przez Krajo-
wą Radę Sądownictwa (KRS), której status 
został zakwestionowany przez TSUE i Sąd 
Najwyższy. Przewiduje zakończenie ka-
dencji obecnej KRS i wybranie nowej, we-
dług zasad zapewniających: odpowiednią 
reprezentację środowiska sędziowskiego, 
niezależność i gwarancję właściwego funk-
cjonowania KRS, czyli efektywnego wyko-
nywania jej konstytucyjnej funkcji, jaką jest 
stanie na straży niezależności sądów i nie-
zawisłości sędziów. Zgodnie z  projektem 
wznowienie postępowania byłoby możliwe, 
gdyby wśród wydających orzeczenie zna-
lazł się sędzia powołany w wadliwy sposób. 
Projekt przewiduje zastąpienie dotychczaso-
wego modelu wyboru sędziów do KRS przez 
Sejm modelem opartym na zasadzie wybo-
rów bezpośrednich i powszechnych przez 
sędziów, wprowadzenie parytetów liczby 
miejsc obsadzanych przez sędziów poszcze-
gólnych sądów, tak aby na każdym szczeblu 
sądownictwa mogli oni wyłaniać członków 
KRS w wyborach w pełni demokratycznych 
i  bezpośrednich i  mieli odpowiednią re-
prezentację. Kandydatury do KRS mogłyby 
zgłosić także: Naczelna Rada Adwokacka, 
Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa 
Rada Prokuratorów, organy uczelni publicz-
nych uprawnione do nadawania stopnia na-
ukowych w zakresie nauk prawnych, a także 

Wicemarszałkini Gabriela Morawska-Stanecka, sprawozdawczyni komisji: praw człowieka i ustawodawczej w sprawie 
projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych 
innych ustaw.
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„Odzyskanie przez Polskę niepodległo-
ści, powszechnie kojarzone z datą 11 listo-
pada 1918 roku, to proces skomplikowany 
i  rozciągnięty w  czasie. Kilkuletni okres 
zmagań o sporny region, w których stronami 
były odrodzona Polska i pokonane w I wojnie 
światowej Niemcy, został zakończony podpi-
saniem 16 lipca 1922 roku w Katowicach aktu 
objęcia części Górnego Śląska przez Polskę” 
– czytamy w uchwale. 

Uchwała w sprawie ustaleń  
poczynionych przez Senacki Zespół  
do spraw Spółki GETBACK SA

W  uchwale senatorowie przypominają, 
że w wyniku upadłości GETBACK SA po-
krzywdzonych zostało ponad 9  tys. osób, 
które łącznie poniosły straty szacowane 
na 2,5 mld zł. W ocenie senatorów tak wiel-
ka afera finansowa – jedna z największych 
na przestrzeni ostatnich 20 lat – powinna 
stać się przedmiotem dogłębnego badania 
celem ustalenia, dlaczego przez kilka lat 
mogła funkcjonować, przez nikogo nie nie-
pokojona, klasyczna piramida finansowa. 
„Prokuratura ściga wprawdzie osoby bez-
pośrednio zamieszane w działalność Spół-
ki, jednak kwestia, czy ktoś, a jeśli tak, to 
kto, nie dopełnił obowiązków wynikających 
z nadzoru lub ewentualnie roztaczał parasol 
ochronny nad GETBACK SA, nie jest przed-
miotem dociekań ani organów ścigania, ani 
Ministerstwa Finansów i pozostaje niewyjaś-
niona” – czytamy w uchwale. W tej sytuacji, 
reagując także na apele osób poszkodowa-
nych przez spółkę, temat ten podjął spe-
cjalny Senacki Zespół ds. Spółki GETBACK 
SA, który na podstawie ustaleń Najwyższej 
Izby Kontroli, wyjaśnień składanych przez 
przedstawicieli właściwych ministerstw 
i instytucji rynku finansowego oraz infor-
macji pozyskanych od osób poszkodowanych 
ustalił, że: nadzór Komisji Nadzoru Finanso-
wego w omawianej sprawie był zdecydowa-
nie niedostateczny; Ministerstwo Finansów 
zwlekało z wdrożeniem dyrektywy MiFID 
II, co opóźniło wejście w życie przepisów 
podnoszących zakres ochrony uczestników 
rynku finansowego; państwo (rząd i insty-
tucje rządowe) nie zapewniło pomocy insty-
tucjonalnej poszkodowanym w dochodzeniu 
swoich praw po ujawnieniu afery. Zdaniem 
senatorów konieczne jest wprowadzenie 

2020 r. i jego postanowienia sygnalizacyjne-
go z 29 kwietnia 2020 r. TK stwierdził, że 
nie ma konstytucyjnego uzasadnienia róż-
nicowanie wynagrodzenia podmiotów po-
wołanych i zobowiązanych do zastępstwa 
prawnego, czyli adwokatów i radców praw-
nych. Chodzi o obniżanie pełnomocnikom 
z  urzędu o  połowę wynagrodzenia, które 
otrzymaliby, gdyby występowali w sprawie 
jako pełnomocnicy z wyboru.

Uchwały Senatu

45. posiedzenie Senatu 
(29–30 czerwca 2022 r.)

Uchwała w 100. rocznicę objęcia części 
Górnego Śląska przez Polskę

W uchwale Senat wyraża szacunek i uznanie 
wszystkim, którzy przyczynili się do objęcia 
części Górnego Śląska przez odradzające się 
państwo polskie. Przypomina, że odrodzo-
na Polska otrzymała 29% spornego obszaru 
z 46% mieszkańców. Na tym obszarze znaj-
dowała się większa część przemysłu górno-
śląskiego, który miał ogromne znaczenie 
gospodarcze dla Polski, w tym 53 z 67 ko-
palń węgla kamiennego, niemal wszyst-
kie kopalnie rud żelaza, połowa hut żelaza 
i koksowni, wszystkie huty cynku, ołowiu 
i srebra. Włączenie do Polski było poprze-
dzone przez trwającą kilka lat rywalizację 
polsko-niemiecką, odbywającą się na róż-
nych polach: militarnym, dyplomatycznym 
i propagandowym. 

Senator Halina Bieda, sprawozdawczyni projektu uchwa-
ły w 100. rocznicę objęcia części Górnego Śląska przez 
Polskę.
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Jak zaznaczył, w KPO jest 36 tzw. kamie-
ni milowych, z czego 15 można już uznać  
za zrealizowane, a  pozostałe znajdują się  
na „zaawansowanym etapie realizacji”. Wi-
ceminister Marcin Horała zwrócił też uwagę, 
że to nie koniec rozmów i całego procesu, 
konieczne jest wynegocjowanie i podpisanie 
z KE umowy finansowej na część dotacyjną 
i umowy pożyczki na część pożyczkową. Na-
stępnie służby techniczne rządu i KE muszą 
uzgodnić ustalenia operacyjne, najlepiej do 
końca wakacji. Pierwszy wniosek o płatność 
mógłby być wysłany w III kwartale 2022 r., 
aby trafiła ona do Polski jeszcze w tym roku. 
W  1. transzy Polska powinna otrzymać  
4,2 mld euro, w tym 2,85 mln w części dota-
cyjnej i 1,27 mld w pożyczkowej. W kolejnych 
latach będzie można wysyłać 2 wnioski re-
fundacyjne rocznie.

W ramach Funduszu Odbudowy z bu-
dżetu polityki spójności na lata 2021–27 
Polska ma do dyspozycji ok. 76 mld euro. 
W KPO, który ma wspomóc gospodarkę po 
pandemii, nasz kraj wnosi o 23,9 mld euro 
w ramach grantów i o 11,5 mld euro z części 
pożyczkowej. KE zobowiązała Polskę do li-
kwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyż-
szego, reformy systemu dyscyplinarnego, 
przywrócenia do pracy sędziów zwolnionych 
niezgodnie z prawem.

zmian legislacyjnych, zapobiegających ta-
kim nadużyciom. 

Senat zwrócił się w uchwale do prezesa 
Rady Ministrów o ustalenie, kto jest perso-
nalnie odpowiedzialny za wymienione wyżej 
zaniechania lub działania na szkodę obywa-
teli oraz o pilne opracowanie niezbędnych 
zmian legislacyjnych we wskazanym zakre-
sie, a do Sejmu – o powołanie komisji śled-
czej w celu wyjaśnienia tzw. afery GETBACK.

Informacje

42. posiedzenie Senatu 
(18–19 maja 2022 r.)

Informacja na temat możliwości  
uruchomienia środków dla Rzeczypospolitej  
Polskiej z Instrumentu na rzecz  
Odbudowy i Zwiększenia Odporności

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej 
Marcin Horała poinformował, że negocjacje 
z Komisją Europejską w sprawie Krajowe-
go Planu Odbudowy (KPO) zostały zakoń-
czone. Polska porozumiała się zarówno na 
temat KPO, jak i  tzw. kamieni milowych. 

Senator Leszek Czarnobaj, sprawozdawca komisji: 
budżetu i ustawodawczej na temat projektu uchwały 
w sprawie ustaleń poczynionych przez Senacki Zespół 
do spraw Spółki GETBACK SA.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin 
Horała.

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

https://www.senat.gov.pl/prace/posiedzenia/
https://www.senat.gov.pl/prace/posiedzenia/
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do rządu o stabilność finansowania i przej-
rzyste mechanizmy podziału środków dla 
samorządów. Samorządowcy zwrócili uwa-
gę, że na skutek wprowadzenia przepisów 
Polskiego Ładu zaniżono kwotę referen-
cyjną, która stanowi podstawę do wypłaty 
samorządom środków z PIT. W efekcie na 
przykład Gdańsk boryka się z zaniżonymi 
dochodami i źle zbilansowanym budżetem. 

Marszałek województwa pomorskiego 
Mieczysław Struk wskazywał na spadek do-
chodów województwa, co oznacza, że małym 
gminom może zabraknąć pieniędzy na reali-
zację zadań własnych. Jego zdaniem rządowy 

W ramach obchodów 100. rocznicy pierw-
szego posiedzenia Senatu II RP komisje 
senackie odwiedzają różne regiony Polski, 
zapoznając się z ich problemami i osiągnię-
ciami. Podczas tych wizyt prezentowana jest 
wystawa „Senat RP wczoraj i dziś”. 

Komisja Budżetu i Finansów 
Publicznych

25–26 maja 2022 r. komisja złożyła wizytę 
w województwie pomorskim. W Wejherowie 
senatorowie spotkali się z dyrektorami po-
morskich placówek kultury, odwiedzili też 
porty w Gdańsku i Łebie, gdzie zapoznali się 
z prowadzonymi i planowanymi inwestycja-
mi, przede wszystkim związanymi z morski-
mi farmami wiatrowymi.

Na posiedzeniu komisji w  Gdańsku 
senatorowie i samorządowcy dyskutowali 
o stanie finansów samorządów województw 
na przykładzie województwa pomorskiego. 
Przewodniczący komisji senator Kazimierz 
Kleina podkreślił, że finanse samorządowe 
są w dramatycznej sytuacji, inflacja dotyka 
samorządy i wszystkich obywateli. Apelował 

Prace komisji

Wizyta senatorów z komisji budżetu w porcie gdańskim.

Marszałek woj. pomorskiego Mieczysław Struk na po-
siedzeniu komisji budżetu w Gdańsku.
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o  zainicjowanie prac nad nowelizacją 
przepisów umożliwiających wydłużenie 
terminu realizacji bonu ze względu na okre-
sowe wyłączenie obszaru przygranicznego, 
m.in. Białowieży i Kruszynian, z programu 
po wprowadzeniu stanu wyjątkowego.

Efekty społeczno-gospodarcze wprowa-
dzonego w 2020 r. Polskiego Bonu Turystycz-
nego podsumowano podczas posiedzenia 
komisji 22 czerwca 2022 r. w Białymstoku. 
Przewodnicząca komisji gospodarki sena-
tor Maria Koc zwróciła uwagę, że program 
Polski Bon Turystyczny został zrealizowany 
w ponad 80%, ale na Podlasiu tylko w 50%. 
Przypomniała, że bon można wykorzystać 
do 30 września 2022 r., dlatego trzeba pro-
wadzić kampanię promocyjną, aby spożyt-
kować wszystkie środki na to przeznaczone. 

Dyrektor Departamentu Polskiego  
Bonu Turystycznego w Polskiej Organizacji 
Turystycznej Elżbieta Wendeker poinformo-
wała, że na program przeznaczono 4 mld zł 
z  Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 

Fundusz Inwestycji Lokalnych stał się narzę-
dziem politycznym. Jak mówił, wiele samo-
rządów nie ma dostępu do funduszu rozwoju 
dróg lokalnych, a województwa, gdzie rządzi 
PiS, otrzymały dofinansowanie dwukrotnie 
wyższe niż pozostałe. 

Posiedzenie komisji 28 czerwca 2022 r. 
poświęcone było projektowi ustawy – Karta 
Praw Podatnika. Projekt, który został zło-
żony w Sejmie 26 kwietnia 2019 r. przez 
posłów Koalicji Obywatelskiej, przedstawi-
li jego autorzy: prof. Włodzimierz Nykiel 
i dr Małgorzata Sęk. Wyjaśnili, że ma on na 
celu poprawę relacji między podatnikiem 
a  organami podatkowymi i  zwiększenie 
społecznej akceptacji systemu podatkowe-
go. Karta, zawierająca zbiór podstawowych 
praw i obowiązków podatników i obowiąz-
ków organów podatkowych, ma pełnić 
funkcję porządkującą, edukacyjną i infor-
macyjną. Eksperci podkreślali, że takie kar-
ty istnieją w większości państw należących 
do Organizacji Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju, której Polska także jest człon-
kiem. W ich ocenie to dojrzała i skuteczna 
forma ochrony podatnika. Niezbędna jest 
również w naszym kraju, gdyż w trakcie 
stanowienia prawa podatkowego i jego sto-
sowania dochodzi do ciągłego łamania praw 
osób płacących podatki. 

Komisja Gospodarki  
Narodowej i Innowacyjności

Komisja 21–23 czerwca 2022 r. przebywała 
na północno-wschodnim Mazowszu i Pod-
lasiu z wizytą studyjną, która miała na celu 
m.in. promocję Polskiego Bonu Turystycz-
nego. Senatorowie odwiedzili Sulejówek, 
Węgrów, Sokołów Podlaski, Ciechanowiec, 
Supraśl, Kruszyniany, Krynki, Sokółkę i Ty-
kocin. Wzięli udział w konferencji „Rozwój 
regionu poprzez budowanie marki tury-
stycznej – Podlasie” i zwiedzili zaporę na 
granicy polsko-białoruskiej. Podczas spotkań 
z przedstawicielami samorządów i branży 
turystycznej rozmawiano przede wszyst-
kim o wpływie pandemii i kryzysu migra-
cyjnego na granicy polsko-białoruskiej na 
lokalną turystykę. Wojewoda podlaski Boh-
dan Paszkowski zwrócił się do senatorów 

Senatorowie z komisji gospodarki na otwarciu wystawy 
„Senat RP wczoraj i dziś” w Białymstoku.

Senatorowie z komisji gospodarki na granicy polsko- 
-białoruskiej.
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Polski. Wiceminister klimatu i środowiska 
oraz pełnomocnik rządu ds. odnawialnych 
źródeł energii Ireneusz Zyska podkreślił, że 
magazynowanie energii jest kluczowym wa-
runkiem transformacji energetycznej w kie-
runku energetyki rozproszonej, opartej na 
odnawialnych źródłach energii, a w ciągu 
najbliższej dekady istotny element polskiego 
systemu elektroenergetycznego i polskiego 
bezpieczeństwa energetycznego będą stano-
wiły też magazyny wodoru. Wiceminister kli-
matu poinformował, że program „Mój prąd 
4.0” przewiduje dofinansowanie nie tylko dla 
fotowoltaiki, ale również domowych magazy-
nów energii, ciepła i systemów zarządzania 
energią. Planowane jest też uruchomienie 
w 2022 r. programu wsparcia dla operatorów 
sieci dystrybucyjnych w zakresie wykorzy-
stania magazynów energii i innych urządzeń 
w celu stabilizacji sieci dystrybucyjnych. 

Komisja Kultury  
i Środków Przekazu

O roli mecenatu samorządu terytorialnego 
w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego na przykładzie Wrocławia i Dol-
nego Śląska 2 czerwca 2022 r. dyskutowali 
we Wrocławiu senatorowie z komisji kultury 

Świadczeniem objęto prawie 7,3 mln dzieci, 
w tym ponad 193 tys. z orzeczeniem o nie-
pełnosprawności. Dotychczas aktywowano 
bony dla ponad 5,8 mln dzieci. W progra-
mie zarejestrowało się ok. 30 tys. podmio-
tów turystycznych. Trafiło do nich ponad 
2,3 mld zł. Elżbieta Wendeker podkreśliła, 
że dzięki bonowi znacząco wzrosła liczba 
zarejestrowanych podmiotów turystycz-
nych i gastronomicznych. Co trzecia firma 
objęta programem poprawiła swoją płyn-
ność finansową, a 2/3 zyskało nowych klien-
tów. Za istotny efekt społeczny uznała fakt, 
że 26% dzieci dzięki bonowi mogło po raz 
pierwszy skorzystać z wypoczynku w obiek-
cie turystycznym. 

W swoich pracach komisja wiele uwagi 
poświęciła kwestiom związanym z bezpie-
czeństwem energetycznym Polski. Wspól-
nie z  Komisją Środowiska 10–12 maja  
2022 r. zwiedziła port w Szczecinie, terminal 
LNG i promowy w Świnoujściu. Zapoznała 
się też z  budową tunelu łączącego wyspy 
Uznam i Wolin.

W związku z uzupełnieniem „Polityki 
energetycznej Polski do 2040 r.” o czwarty 
filar, dotyczący suwerenności energetycz-
nej, komisja – we współpracy z  Polskim 
Stowarzyszeniem Magazynowania Ener-
gii – 17 maja 2022 r. zorganizowała posie-
dzenie poświęcone roli magazynów energii 
w budowie bezpieczeństwa energetycznego 

Posiedzenie komisji gospodarki w Białymstoku.
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społecznego, budowania wspólnoty społecz-
nej i kulturowej.

Na posiedzeniu 11 maja 2022 r. komisja 
– z okazji ogólnopolskiego Dnia Bibliotekarza 
i Bibliotek – zajmowała się sytuacją biblio-
tek i bibliotekarzy w Polsce. Podczas dys-
kusji zwracano uwagę m.in. na niskie płace 
bibliotekarzy i innych pracowników biblio-
tek, trudności w naborze wykwalifikowanych 
pracowników, potrzebę otwarcia bibliotek 
w soboty, zorganizowania ich w szpitalach.

W  2020 r. w  Polsce łącznie z  filia-
mi działały 7782 biblioteki publiczne, 60% 
na wsiach i 40% w miastach. Skorzystało 
z nich 5 mln czytelników. Zbiory bibliotek 
publicznych liczyły ok. 125 mln woluminów;  
99% to książki. W bibliotekach zatrudnio-
nych było 16 tys. pracowników. Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego wspiera 
działalność bibliotek publicznych poprzez 
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 
na lata 2021–25. Na jego realizację łącznie 
przeznaczono 1,1 mld zł, w tym 635 mln zł 
z budżetu państwa. Dzięki tej dotacji do bi-
bliotek trafia rocznie 3,5 mln książek.

Komisja Obrony Narodowej

14 czerwca 2022 r. senatorowie złożyli wizytę 
w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, 
gdzie zapoznali się z systemem kształcenia 
pilotów. Członkowie komisji mogli zobaczyć, 

oraz samorządowcy i animatorzy kultury. 
Przewodnicząca komisji senator Barbara 
Zdrojewska wskazała na rosnącą rolę samo-
rządu w finansowaniu kultury i zarządzaniu 
nią. Odpowiada on finansowo w 70% za kul-
turę i w 80% za instytucje kultury.

Obecny na posiedzeniu prezy-
dent Wrocławia Jacek Sutryk podkreślił,  
że miasto to głównym filarem rozwoju 
uczyniło kulturę. Przełomowym wyda-
rzeniem było ogłoszenie Wrocławia Eu-
ropejską Stolicą Kultury w 2016 r. To dało 
impuls do zwiększenia aktywności w tym 
obszarze. Jak podkreślił, Wrocław uczynił 
kulturę narzędziem budowania wspólno-
ty i dialogu. W ocenie prezydenta Wrocła-
wia kultura staje się narzędziem rozwoju 

Uczestnicy posiedzenia komisji kultury we Wrocławiu.

Marszałek Tomasz Grodzki i przewodnicząca komisji 
kultury senator Barbara Zdrojewska.
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przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych, realizujący po-
stulat zawarty w petycji Rady Ławniczej Sądu 
Okręgowego w Nowym Sączu (P10-61/21).  
Celem projektowanej ustawy jest przywró-
cenie ławników do składów orzekających  
w  sądach powszechnych w  sprawach cy- 
wilnych.

7 czerwca 2022 r. komisja zebrała się, 
aby zapoznać się z informacją o wstępnych 
wynikach kontroli NIK w Państwowej Ko-
misji ds. wyjaśniania przypadków czynności 
skierowanych przeciwko wolności seksual-
nej i obyczajności wobec małoletniego poni-
żej lat 15 (Państwowa Komisja ds. Pedofilii). 
Odnosząc się do zarzutów NIK, przewodni-
czący Państwowej Komisji ds. Pedofilii Błażej 
Kmieciak wyjaśnił, że z ich częścią komisja 
zgodziła się i stara się poprawić błędy oraz 
wdraża wymagane zmiany. Wyjaśnił nato-
miast, że komisja nie zgadza się z wnioskami 
dotyczącymi działań związanych z przygo-
towaniem do prowadzenia postępowań wy-
jaśniających, m.in. zatrudnienia 3 nowych 
pracowników w  departamencie postępo-
wań wyjaśniających. Komisja zatrudniła 
ich, aby mieć możliwość podjęcia działania 
w sprawach przedawnionych i wpisywania 
sprawców pedofilii do rejestru sprawców 
przestępstw seksualnych. W ocenie komisji 
obecne przepisy, zgodnie z którymi pracuje, 
są wadliwe i nie gwarantują m.in. zachowa-
nia konstytucyjnej zasady równości stron 
wobec prawa, dlatego przedstawiła Kance-
larii Prezydenta projekt nowelizacji, która 
usunęłaby wady uniemożliwiające jej efek-
tywne działania. 

28 czerwca 2022 r. senatorowie przyjęli 
sprawozdanie z petycji rozpatrzonych przez 
komisję w 2021 r. Komisja pracowała nad 

jak szkolenie pilotów wygląda od strony prak-
tycznej i na jakim sprzęcie ćwiczą studenci. 
W wyposażeniu uczelni znajdują się m.in. 
śmigłowiec szkolno-treningowy o napędzie 
tłokowym do lotów VFR R-44 Robinson i sa-
moloty odrzutowe M-346 Bielik. Członkowie 
komisji zwiedzili też utworzone 4 lata temu 
Akademickie Centrum Szkolenia Lotnicze-
go, gdzie znajduje się m.in. dwumodułowy 
symulator lotu, wykorzystywany do nauki 
pilotażu samolotów transportowych i od-
rzutowych, a także do szkolenia studentów 
cywilnych. Senatorowie mogli też zobaczyć 
salę treningową, w której piloci przygotowu-
ją się do skoków spadochronowych i katapul-
towania, a także symulator kontroli ruchu 
lotniczego – jeden z najnowocześniejszych 
tego typu w Europie.

Przewodniczący komisji senator Jaro-
sław Rusiecki i jego zastępca senator Rafał 
Ślusarz 16–18 maja 2022 r. złożyli wizytę 
w Bukareszcie na zaproszenie przewodni-
czącej Komisji Obrony, Porządku Publicz-
nego i Bezpieczeństwa Narodowego Senatu 
Rumunii Nicolety Pauliuc. Tematykę roz-
mów z  rumuńskimi parlamentarzystami 
zdominowała wojna w Ukrainie. Wskazy-
wano m.in. na potencjalne niebezpieczeń-
stwo dla Mołdawii w wymiarze militarnym 
i energetycznym. 

Komisja Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji

Komisja przygotowała projekt ustawy 
o  zmianie ustawy o  szczególnych roz- 
wiązaniach związanych z zapobieganiem, 

Wizyta członków komisji obrony w Lotniczej Akademii 
Wojskowej w Dęblinie.

Przewodniczący komisji praw człowieka senator Alek-
sander Pociej na posiedzeniu komisji 7 czerwca 2022 r.
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osobom z niepełnosprawnościami niezależ-
ność i poczucie własnej wartości. Dzięki niej 
mają motywację do wyjścia z domu, możli-
wość rozwoju i poznawania nowych osób. 
Zakłady są jedynym rozwiązaniem dla wielu 
osób, które nie będą mogły nigdy wejść na 
rynek pracy. Podczas spotkania wskazywano  
na problemy zakładów aktywności zawodo-
wej w świetle ustawy o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, mówiono także o roli 
zakładów w  realizacji „Strategii na rzecz 
Osób z Niepełnosprawnościami 2021–2030”. 

O  deinstytucjonalizacji opieki nad 
osobami starszymi i z niepełnosprawnoś-
ciami na przykładzie domów pomocy spo-
łecznej oraz placówek opieki całodobowej 
debatowano na posiedzeniu 12 maja 2022 r.  
w Krapkowicach. Senatorowie podkreśla-
li, że proces deinstytucjonalizacji opieki 
musi uwzględnić głosy podmiotów orga-
nizujących pomoc i potrzeby tych, którzy 
takiego wsparcia wymagają. Mówili o ko-
nieczności zapewnienia wsparcia finansowego  
dla domów pomocy społecznej, aby umoż-
liwić ich dalsze funkcjonowanie. Chodzi 
przede wszystkim o  wynagrodzenia dla 
personelu medycznego na odpowiednim 
poziomie. Wskazywano, że to jedyny spo-
sób, aby zapobiec ich odejściu do placówek 
służby zdrowia, gdzie rząd zapowiedział 
wzrost wynagrodzeń. 

Deinstytucjonalizacja opieki społecz-
nej była też tematem posiedzenia komisji 
11 kwietnia 2022 r. Senatorowie wysłuchali 
informacji o działaniach rządu w tym za-
kresie, a  także o  rozwoju usług społecz-
nych w Polsce. Jak z niej wynika, „Strategia 
rozwoju usług społecznych, polityka pub-
liczna na lata 2021–2030 (z  perspektywą 
do 2035 r.)” będzie realizowania w 5 obsza-
rach: opieka nad dzieckiem, w  tym dzie-
ckiem niepełnosprawnym, i nad osobami 
starszymi; wsparcie osób z niepełnospraw-
nościami w  niezależnym życiu, z  zabu-
rzeniami psychicznymi i tych w kryzysie 
bezdomności. Główne kierunki działań 
przewidziane w strategii to m.in.: koordyna-
cja usług na poziomie gminy poprzez centra 
usług społecznych lub wyznaczonych koor-
dynatorów; rozwój usług środowiskowych, 
w  tym sąsiedzkich i  opieki wytchnienio-
wej; rozwój sieci mieszkań wspomaganych 
z koszykiem usług i asystencji osobistej oraz 

93 nowymi petycjami, kontynuowała prace 
nad tymi, które wpłynęły w IX kadencji Se-
natu i od początku obecnej kadencji. Łącznie 
w 2021 r. było to 188 petycji. Zmalała liczba 
petycji indywidualnych, wzrosła zaś zbioro-
wych Na podstawie postulatów zawartych 
w petycjach przygotowano 4 projekty ustaw. 

Komisja Rodziny, Polityki  
Senioralnej i Społecznej

W Kluczborku 11 maja 2022 r. odbyło się 
posiedzenie komisji, poświęcone funkcjo-
nowaniu zakładów aktywności zawodowej. 
Senatorowie i  zaproszeni goście poznali 
przykłady dobrych praktyk w  takich za-
kładach w Kluczborku i Opolu. Rozmawia-
li o  sposobach funkcjonowania zakładów 
i  o  problemach, z  którymi się borykają. 
O potrzebie tworzenia zakładów aktywności 
zawodowej mówiła Teresa Jednoróg, zało-
życielka pierwszej takiej placówki w woje-
wództwie opolskim. Podkreśliła, że praca, 
za którą otrzymują wynagrodzenie, daje 

Członkowie komisji rodziny na otwarciu wystawy „Senat 
RP wczoraj i dziś” w Kluczborku. 

Senator Michał Seweryński na posiedzeniu komisji praw 
człowieka 28 czerwca 2022 r.
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i przemysł spożywczy stanowią główne ga-
łęzie gospodarki nie tylko na tym obszarze, 
ale także w  skali całego kraju. „Sytuacja 
polskiego rolnictwa nie jest łatwa z uwagi  
na okoliczności międzynarodowe. Potencjal-
ny kryzys żywnościowy, który może zostać 
spowodowany przez Rosję, jeszcze bardziej 
podkreśla wagę polskiego rolnictwa. Cho-
dzi o to, by wyżywić polskie społeczeństwo 
i wejść na unijne rynki. To wyzwanie, ale też 
szansa” – podsumował obrady wicemarsza-
łek Marek Pęk. 22–23 czerwca senatorowie 
odwiedzili także gospodarstwa rolne i zakła-
dy produkcyjne w woj. lubelskim. 

Po wybuchu wojny w Ukrainie komisja 
bacznie obserwowała sytuację na rynkach 
rolnych. Senatorowie interesowali się też 
bezpieczeństwem żywnościowym naszego 
kraju. Informację na ten temat 11 kwietnia 
2022 r. przedstawił wiceminister rolnictwa 
Norbert Kaczmarczyk. Zapewnił, że nie 
ma zagrożenia dla naszego bezpieczeństwa 
w kwestii wytwarzania podstawowych pro-
duktów żywnościowych, a Polska jest pod 
tym względem samowystarczalna. Wśród 
innych elementów ważnych dla bezpie-
czeństwa żywnościowego w obecnej sytu-
acji wymienił m.in. krótki łańcuch dostaw 
czy sprawne reagowanie na kłopoty z  ich 
logistyką. Za niepokojącą uznał sytuację na 
rynku wołowiny, której tylko 25% pozostaje 
w Polsce, a 75% produkcji jest eksportowane. 
Interwencji wymaga też sytuacja na rynku 
wieprzowiny, dlatego podejmowane są wy-
siłki na rzecz odbudowy krajowego stada 
i zapewnienia samowystarczalności. 

przekształcenie stacjonarnych placówek 
opieki długoterminowej w placówki świad-
czące usługi środowiskowe. 

Komisja Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi

21 czerwca 2022 r. w  Lublinie odbyło się 
posiedzenie komisji poświęcone bezpie-
czeństwu i jakości żywności. Senatorowie 
dyskutowali na ten temat z  ekspertami, 
przedstawicielami rządu oraz służb wete-
rynaryjnych i inspekcji handlowej. Mówio-
no m.in. o  kierunkach rozwoju produkcji 
roślinnej w województwie lubelskim, zna-
czeniu rolnictwa ekologicznego, problemach 
z ASF. Wojewoda lubelski Lech Sprawka pod-
kreślił, że 70% powierzchni województwa 
to użytki rolne, co powoduje, że rolnictwo 

Wizyta senatorów z komisji rodziny w Zakładzie Aktyw-
ności Zawodowej w Kluczborku.

Konferencja prasowa przed posiedzeniem komisji rolnictwa w Lublinie.
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cały czas postuluje podjęcie działań stabili-
zujących UE, w tym wsparcie dla producen-
tów w sektorach, w których koszty nakładów 
rosną do  niezrównoważonego poziomu, 
a produkty nie mogą znaleźć normalnego 
rynku zbytu. Temu mają służyć m.in. do-
płaty do nawozów, jabłek, dla producen-
tów świń utrzymujących lochy czy dopłaty  
do kredytów obrotowych. Kolejne instru-
menty to nadzwyczajne wsparcie ze środków 
rozwoju obszarów wiejskich, odstępstwa 
w ramach płatności za zazielenienie, wy-
płata zaliczek płatności bezpośrednich i ob-
szarowych w zwiększonych wysokościach, 
dopłaty do przechowywania wieprzowiny, 
zwrot akcyzy za paliwo rolnicze czy obniże-
nie akcyzy na wyroby energetyczne.

Z  kolei na niejawnym posiedzeniu  
28 czerwca 2022 r. komisja zapoznała się 
z informacją prezesa Rządowej Agencji Re-
zerw Strategicznych na temat bezpieczeń-
stwa żywnościowego w kontekście sytuacji 

Senatorowie podkreślali, że inwazja  
Rosji na Ukrainę zdestabilizowała jeszcze 
bardziej i tak już niestabilne rynki rolne. Już 
przed agresją odnotowano znaczący wzrost 
cen energii, paliw i  nawozów, co w  kon-
sekwencji spowodowało wzrost kosztów 
produkcji, cen skupu produktów rolnych 
i żywności. Przypomniano również, że Ko-
misja Europejska na bezpośrednie wsparcie 
rolników najbardziej dotkniętych wzrostem 
kosztów środków produkcji i  zamknię-
ciem rynków eksportowych przeznaczyła  
500 mln euro, a państwa członkowskie mogą 
uzupełnić to wsparcie do 200% środkami 
krajowymi. 

26 kwietnia 2022 r. senatorowie wy-
słuchali informacji o  pomocy rolnikom 
w związku z wysoką inflacją i rosnącymi 
kosztami produkcji rolnej, a  także wyso-
kimi cenami żywności. Wiceminister rol-
nictwa Norbert Kaczmarczyk podkreślił,  
że na rynkach rolnych obserwuje się ciągły 
wzrost cen produktów rolnych, osiągających 
poziomy nienotowane w historii. Dotyczy to 
m.in. zbóż, co jest związane z tym, że Ukra-
ina i Rosja odpowiadają za 30% światowej 
produkcji. Najwyższe poziomy osiągnęła 
też średnia cena zakupu świń rzeźnych – 
60-procentowy wzrost w stosunku do ceny 
z końca lutego 2022 r. Rosną ceny drobiu, 
a cena jaj spożywczych w ciągu ostatnich 
niespełna 2 miesięcy wzrosła o ponad 45%. 
Obserwowany wzrost cen produktów rol-
nych w  pewnej części rekompensuje rol-
nikom podwyższone koszty produkcji. 
Wiceminister rolnictwa zaznaczył, że Polska 

Wiceminister rolnictwa Norbert Kaczmarczyk na posie-
dzeniu komisji rolnictwa 26 kwietnia 2022 r.

Wspólne posiedzenie komisji: rolnictwa i środowiska 7 czerwca 2022 r. 
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Komisja Spraw Emigracji 
i Łączności z Polakami  
za Granicą

30 maja 2022 r. w Gdyni odbyło się posie-
dzenie komisji, na którym omówiono wyniki 
ankiety w sprawie kierunków i priorytetów 
polityki państwa polskiego wobec Polonii 
i Polaków za granicą, sposobów organizowa-
na współpracy instytucji krajowych i polonij-
nych. Wyniki przeprowadzonych konsultacji 
zaprezentowali zaproszeni do  współpra-
cy eksperci: dr hab. Michał Nowosielski 
z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersy-
tetu Warszawskiego oraz dr Rafał Raczyński 
z Działu Historyczno-Badawczego Muzeum 
Emigracji w Gdyni. Jak wynika z badań, tyl-
ko nieznaczna część organizacji funkcjonują-
cych w środowiskach polonijnych i polskich 
za granicą współpracuje z polskimi instytu-
cjami w kraju i poza jego granicami. Wśród 
najczęściej wskazywanych problemów wy-
mieniano m.in. przekazywanie środków 
z budżetu państwa polskiego w formie do-
finansowania projektu, którego realizacja 
nie może trwać dłużej niż rok. Brak stałego, 
długoterminowego finansowania uniemoż-
liwia organizacjom polonijnym zaspokaja-
nie bieżących potrzeb. Większość środków 
przeznaczanych jest na dofinansowanie 
przedsięwzięć tradycyjnych, takich jak na-
uka języka i kultywowanie tradycji i kultury, 

w  Ukrainie, a  także stanu zapasów i  re-
zerw strategicznych w  Polsce w  zakresie 
żywnościowym. 

Tematem wspólnego posiedzenia ko-
misji rolnictwa oraz Komisji Środowiska 
7 czerwca 2022 r. była teraźniejszość i per-
spektywy rozwoju sektora biogazowego 
w  Polsce. W  trakcie debaty wskazywano 
na zalety i  wydajność energetyczną bio-
gazowni, zwracano jednocześnie uwagę  
na bariery, które utrudniają i blokują ich 
rozwój w naszym kraju, przede wszystkim 
nieadekwatny system wsparcia i zły stan 
sieci elektroenergetycznej. Podkreślano, 
że sektor biogazowy powinien być prio-
rytetem z punktu widzenia polityki rządu 
związanej z  dywersyfikacją dostaw gazu 
do Polski. Tymczasem w 2021 r. w naszym 
kraju funkcjonowało 346 instalacji bioga-
zowych, nie ma ani 1 biometanowni. Eks-
perci zwracali uwagę na ogromny potencjał 
wytwarzania biometanu w polskim rolni-
ctwie i przetwórstwie rolno-spożywczym. 
W Polsce można byłoby produkować biogaz 
z odpadów, głównie z sektora rolnego, na po-
ziomie 13–15 mld m3 rocznie, co odpowiada  
ok. 8 mld3 biometanu. Podkreślano, że bio-
metan jest najbardziej uniwersalnym pali-
wem, a biogazownia to klasyczna instalacja 
gospodarki o  obiegu zamkniętym. Sena-
torom zaprezentowano też projekt „Inno-
wacyjna biogazownia”, realizowany przez 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Posiedzenie komisji spraw emigracji w Gdyni.
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medycznej i charytatywnej osobom w róż-
nym stopniu zagrożonym wykluczeniem 
społecznym z powodu wieku, stanu zdro-
wia, sytuacji materialnej. Stowarzyszenie 
„Wspólnota Polska” od kilkunastu lat reali-
zuje program pobytów wakacyjnych w Polsce 
pod nazwą „Lato z Polską”. W 2021 r. w part-
nerstwie z 26 samorządami lokalnymi z ca-
łej Polski udało się zorganizować wakacyjne 
pobyty w kraju ponad 1000 dzieci, głównie 
ze Wschodu. Stowarzyszenie wsparło także 
14 inwestycji polonijnych. Dofinansowano 
m.in. remonty, rozbudowy i modernizacje  
5 domów polskich. 

Fundacja „Pomoc Polakom na Wscho-
dzie” w 2021 r. dysponowała budżetem po-
nad 36 mln zł. Do najważniejszych działań 
w  dziedzinie edukacji należały programy 
stypendialne, w tym: „Bon studenta”, obej-
mujący stypendia dla ok. 350 studentów pol-
skiego pochodzenia studiujących w krajach 
zamieszkania, z  dawnego bloku wschod-
niego, „Bon maturzysty” dla 800 uczniów 
z Litwy i Łotwy, „Bon pierwszaka” przezna-
czony dla uczniów rozpoczynających naukę 
w szkołach polskich na terenie Czech, Litwy 
i Łotwy, a także wyprawki szkolne dla 2,5 tys. 
uczniów z Ukrainy. 

Kwestiom ochrony polskiego dziedzi-
ctwa kulturowego za granicą, szczególnie 
w Ukrainie, poświęcono posiedzenie komi-
sji 17 maja 2022 r. Działania polegały m.in. na 
pomocy dotacyjnej w ramach 4 programów: 
„Miejsca pamięci narodowej za granicą”, 
„Wspieranie muzeów, archiwów i bibliotek”, 
„Ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego 
za granicą” oraz „Polskie dziedzictwo kultu-
rowe za granicą – wolontariat”. 

Z informacji Ministerstwa Kultury i Dzie- 
dzictwa Narodowego wynika, że w przeddzień 

zdecydowanie brakuje dywersyfikacji celów 
i objęcia finansowaniem innych dziedzin. 
Zwracano uwagę na rażące dysproporcje 
w finansowaniu organizacji z różnych kra-
jów. Zgłaszano także postulat odbiurokraty-
zowania procedur pozyskiwania środków.  
Za najbardziej niepokojący respondenci 
uznali brak partnerskich relacji z Polonią 
i traktowanie przedstawicieli środowisk po-
lonijnych w sposób przedmiotowy. 

Senatorowie zapoznali się też ze współ-
czesnymi tendencjami w  kształtowaniu 
polityk diasporycznych m.in. w  Irlandii, 
Australii, Szkocji, na Litwie. 

Na posiedzeniu komisji 11 kwietnia  
2022 r. informacje o  swojej działalności 
w  2021  r. przedstawiły Stowarzyszenie 
„Wspólnota Polska” i Fundacja „Pomoc Po-
lakom na Wschodzie”. Działania Stowarzy-
szenia „Wspólnota Polska” polegały m.in. 
na udzieleniu dotacji szkołom społecznym, 
a  także na wsparciu dydaktycznym na-
uczycieli polonijnych pracujących w różne-
go rodzaju szkołach polskich i polonijnych. 
Pomocy finansowej udzielono 285 szkołom  
w 24 krajach, do których uczęszczało 35 382 
uczniów i pracowało 3428 nauczycieli. Do-
finansowano też funkcjonowanie 204 orga-
nizacji polonijnych w 37 krajach. Wsparcie 
uzyskały też media z  27  krajów, w  tym  
28 tytułów drukowanych, 24 portale inter-
netowe, 8 rozgłośni radiowych. Kolejnym 
ważnym obszarem działalności stowarzy-
szenia była pomoc charytatywna i medycz-
na dla Polaków na Wschodzie i w Ameryce 
Południowej. Zrealizowano 2 projekty. W ra-
mach projektu „SOS Białoruś” powstało Cen-
trum Pomocy Humanitarnej. Projekt „Misja 
medyczna” miał na celu udzielenie pomocy 

Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz 
Bonisławski na posiedzeniu komisji spraw emigracji  
11 kwietnia 2022 r.

Przewodniczący komisji spraw emigracji senator Kazi-
mierz Ujazdowski.
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okręgu konsularnym. Środki przeznaczone 
na prowadzenie polityki diasporycznej znaj-
dują się w gestii ministerstwa spraw zagra-
nicznych. Obecnie to 320 mln euro. 

Tematem posiedzenia komisji 28 czerw- 
ca 2022 r. było nauczanie języka polskie-
go w publicznych szkołach średnich w Ir-
landii. W 2020 r. została przyjęta rządowa 
strategia dotycząca wprowadzenia języków 
obcych do podstawy programowej irlandz-
kich publicznych szkół średnich. Przewi-
dziano w niej także możliwość, aby były to 
języki mniejszości mieszkających w Irlan-
dii. Od 2020 r. udział w zajęciach z języka 
i kultury polskiej, realizowanych w irlandz-
kich publicznych szkołach średnich, jest  
dla uczniów bezpłatny. Obecnie takie zaję-
cia są dostępne w 26 szkołach w Irlandii.  
Od następnego roku szkolnego 5 kolejnych 
szkół planuje wprowadzenie języka polskie-
go do programu. W bieżącym roku szkol-
nym z takiego kształcenia skorzystało ponad 
1 tys. uczniów. 

Komisja Spraw Zagranicznych 
i Unii Europejskiej

Przewodniczący komisji senator Bog-
dan Klich 22 kwietnia 2022 r. spotkał się 

rosyjskiej inwazji na Ukrainę minister kultu-
ry powołał zespół, który monitoruje zagroże-
nia dla polskiego dziedzictwa kulturowego  
za granicą, ustala zakres wsparcia eksper-
ckiego, konserwatorskiego, analizuje możli-
wości przemieszczania zbiorów ruchomych 
z terenów zagrożonych do miejsc bezpiecz-
nych oraz dokonuje oceny wyspecjalizowa-
nych instytucji kultury w zakresie ochrony 
polskiego dziedzictwa kulturowego za grani-
cą. Z kolei do wykonywania bieżących zadań 
operacyjnych w związku z wybuchem wojny 
zostało powołane Centrum Pomocy dla Kul-
tury w Ukrainie.

7 czerwca 2022 r. senatorowie zapo-
znali się z informacją przedstawioną przez 
senatora Republiki Francuskiej Jeana-
-Yves’a  Leconte’a  na temat francuskiego 
modelu wspierania diaspory. Od 1982 r. 
Francuzi mieszkający za granicą mają swo-
ich reprezentantów w Senacie. W 2008 r., 
w  związku z  dużym przepływem obywa-
teli w Unii Europejskiej i 40-procentowym 
wzrostem liczby Francuzów mieszkają-
cych za granicą, zdecydowano, że diaspo-
ra powinna mieć swoich reprezentantów 
również wśród posłów, i wprowadzono sto-
sowne zmiany w konstytucji. Od 2013 r. przy 
każdej ambasadzie Francji i konsulacie ge-
neralnym powoływana jest tzw. rada konsu-
larna, składająca się z członków wybranych  
przez Francuzów mieszkających w danym 

Senator Jean-Yves Leconte (trzeci z lewej) z członkami komisji spraw emigracji.
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Znowelizowane przepisy wprowadziły m.in. 
możliwość stosowania bardziej elastycz-
nych sposobów, metod i kryteriów nalicza-
nia opłat za odbiór odpadów komunalnych 
przez gminy. Zmiany dotyczą również spo-
sobu określania poziomu przygotowania  
do ponownego użycia i recyklingu odpadów 
komunalnych. W związku z przyjętym przez 
Unię Europejską tzw. pakietem odpadowym 
podniesiono poziomy, które gminy powin-
ny osiągnąć. Istotną zmianą jest zwolnienie 
z części opłaty za odbiór odpadów komu-
nalnych mieszkańców domów jednorodzin-
nych, którzy sami przetwarzają odpady bio. 
Pozytywne doświadczenia mogą w  przy-
szłości spowodować rozszerzenie katalogu 
osób zwolnionych z opłaty o mieszkańców 
budynków wielolokalowych. Kwestie zwią-
zane z szacowaniem kosztów i wielkością 
inwestycji w  instalacje do przetwarzania 
odpadów zostaną również ujęte w przygo-
towywanym planie gospodarki odpadami. 

Komisja Zdrowia

6 kwietnia 2022 r. w Dąbrowie Górniczej 
senatorowie dyskutowali z  przedstawi-
cielami zawodów medycznych o ich prob-
lemach. Przewodnicząca komisji senator 
Beata Małecka-Libera podkreśliła, że pande-
mia, starzenie się społeczeństwa i kadr me-
dycznych oraz wojna w Ukrainie sprawiają,  
że największym wyzwaniem dla naszego 
systemu ochrony zdrowia jest zapewnienie 
odpowiedniej liczby personelu medycznego.

Marszałek Tomasz Grodzki wskazy-
wał, że zwiększenie liczby studentów na 

w Senacie z sekretarzem Rady Bezpieczeń-
stwa Armenii Armenem Grigoryanem. 
Rozmawiano o  sytuacji na Kaukazie Po-
łudniowym. Armen Grigoryan podkreślił,  
że sytuacja pomiędzy Azerbejdżanem a Ar-
menią jest nadal napięta. Negocjacje z udzia-
łem Grupy Mińskiej OBWE w  sprawie 
konfliktu o Górski Karabach nie przyniosły 
spodziewanego efektu. 6 kwietnia 2022 r. 
w Brukseli odbyły się rozmowy z udziałem 
przewodniczącego Rady Europejskiej Char-
lesa Michela, prezydenta Republiki Azerbej-
dżanu Ilhama Alijewa i premiera Republiki 
Armenii Nikola Pasziniana, których celem 
było rozpoczęcie pracy nad dwustronnym 
traktatem pokojowym i powołanie wspól-
nej komisji ds. wytyczenia granicy między  
Armenią a Azerbejdżanem. 

Komisja Środowiska

11 kwietnia 2022 r. komisje: Środowiska 
oraz Rolnictwa i  Rozwoju Wsi zapoznały 
się z informacją Ministerstwa Klimatu i Śro-
dowiska na temat realizacji ustawy z dnia 
19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach oraz 
niektórych innych ustaw, ze szczególnym 
uwzględnieniem osiągnięcia poziomów re-
cyklingu oraz innowacyjnych technologii 
spełniających wymogi BAT (Best Available 
Technology – najlepsze dostępne techno-
logie). W ocenie resortu wszystkie nowe-
lizacje ustawy przyczyniły się do poprawy 
gospodarki odpadami komunalnymi, a tak-
że wytworzonymi przez przedsiębiorstwa, 
a stanowiącymi surowce do przetworzenia. 

Przewodniczący komisji rolnictwa senator Jerzy Chruś-
cikowski i przewodniczący komisji środowiska senator 
Zdzisław Pupa.

Spotkanie senatora Bogdana Klicha z sekretarzem Rady 
Bezpieczeństwa Armenii Armenem Grigoryanem.
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konieczność włączenia fizjoterapii do całe-
go cyklu leczenia.

Posiedzenie komisji 26 kwietnia 2022 r.  
było poświęcone systemowi opieki nad pa-
cjentami ze schorzeniami narządu wzroku. 
Stowarzyszenie pacjentów Retina AMD Pol-
ska (AMD – zwyrodnienie plamki żółtej) zor-
ganizowało projekt „Wszystko dla ratowania 
wzroku”, w ramach którego wykonano audyt 
sytuacji osób tracących wzrok. Jego wyniki 
pokazały, że większości pacjentów trudno 
znaleźć lekarza, który rozumie ich problem, 
są odsyłani, nie ma miejsc, gdzie otrzymaliby 
kompleksową wiedzę i diagnozę. Podkreśla-
no, że najważniejsze to edukacja społeczeń-
stwa i szukanie nowych możliwości leczenia, 
a także dostęp pacjentów do diagnoz gene-
tycznych, planów leczenia i rehabilitacji. 

Omawiając stan opieki nad pacjentami 
z chorobami narządu wzroku, wiceminister 
zdrowia Maciej Miłkowski poinformował,  
że resort stara się oferować jak najszerszą 
i nowoczesną dostępną formę opieki me-
dycznej dla takich chorych, w tym o podło-
żu genetycznym. Dostępna w Polsce terapia 
genowa w leczeniu dystrofii siatkówki, nie-
stety, została zarzucona. Resort, wspólnie 
z Agencją Oceny Technologii Medycznych 
i Taryfikacji, pracuje nad zmianami syste-
mu finasowania organizacji systemu ochro-
ny zdrowia w  zakresie narządu wzroku 
i umożliwieniem leczenia w trybie nagłym, 
ambulatoryjnym. 

O  kryzysowej sytuacji medycyny pa-
liatywnej w  systemie opieki zdrowotnej 
senatorowie dyskutowali 16 maja 2022 r. 
Przedstawiciele środowiska lekarzy i  za-
rządzających różnymi formami opieki pa-
liatywnej i hospicyjnej alarmowali, że jeżeli 

uczelniach medycznych nie oznacza, że ab-
solwenci trafią do pracy w polskich szpi-
talach. Podkreślił też, że mamy obowiązek 
przyjąć do pracy personel medyczny z Ukra-
iny, ułatwić adaptację do naszego systemu 
ochrony zdrowia, pilnując jednak jako-
ści świadczonych usług. Marszałek dodał,  
że nie uratuje to jednak sytuacji naszej służ- 
by zdrowia, musimy własnymi siłami spra-
wić, by system był sprawny i dostępny.

Eksperci z Naczelnej Izby Lekarskiej 
postulowali zmniejszenie liczby specjali-
zacji. Wskazywali na konieczność zadba-
nia o poziom kształcenia specjalistycznego 
przed- i podyplomowego, podkreślając, że 
praca specjalistów na uczelniach musi być 
dobrze wynagradzana. Przedstawicielki 
pielęgniarek i położnych zwracały uwagę, 
że w Polsce na 1 tys. mieszkańców przypa-
da 5 pielęgniarek, a średnia unijna to 9,4. 
Wskazywano też na konieczność likwidacji 
luki pokoleniowej. Postulowano odciążenie 
pielęgniarek oraz kształcenie i zatrudnia-
nie personelu pomocniczego. Farmaceuci 
z kolei proponowali zwiększenie ich roli po-
przez włączenie do systemu ochrony zdro-
wia. Ich zdaniem czas pandemii pokazał,  
że ich zaangażowanie w  system spraw-
dziło się – kwalifikowali do szczepień 
i  je wykonywali. Diagności laboratoryjni 
zwrócili uwagę, że są nagorzej opłacaną 
grupą zawodów medycznych. Wskazywali 
na konieczność finansowania specjaliza-
cji, wprowadzenia urlopów szkoleniowych 
i strategię rozwoju zawodu. Z kolei ratow-
nicy medyczni postulowali wprowadzenie 
rozwiązań umożliwiających powołanie 
samorządu zawodowego i studiów magi-
sterskich. Fizjoterapeuci wskazywali na 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w Dąbrowie Górniczej.
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przy ośrodkach onkologicznych lub z nimi 
współpracujących.

27 czerwca 2022 r. komisja zapoznała się 
z informacją na temat realizacji ustawy o Fun-
duszu Medycznym oraz Narodowej Strategii 
Onkologicznej. Senatorowie i przedstawiciele 
strony społecznej krytycznie ocenili dotych-
czasowe funkcjonowanie Funduszu Medycz-
nego. Zdaniem przewodniczącej komisji 
senator Beaty Małeckiej-Libery ustawa po 
1,5 roku funkcjonowania praktycznie nie jest 
realizowana i nie przyniosła efektów w po-
staci rozstrzygniętych konkursów na żaden 
z zakładanych celów (zapewnienie odpowied-
niej infrastruktury i profilaktyki, wczesnego 
wykrywania, diagnostyki i leczenia chorób 
cywilizacyjnych, w  tym nowotworowych 
i rzadkich). Nie przyniosła też dodatkowych 
pieniędzy na ochronę zdrowia. Wiceminister 
zdrowia Marcin Martyniuk zwrócił uwagę, że 
Fundusz Medyczny nie miał łatwego startu, 
ponieważ ustanawiająca go ustawa weszła 
w życie w okresie wyjątkowo trudnym, czyli 
w czasie pandemii. W znaczący sposób spo-
wodowało to utrudnienia w osiąganiu zało-
żonych celów.

Informację o dostępności do leczenia 
pacjentów hematoonkologicznych przedsta-
wił komisji 27 czerwca 2022 r. wiceminister 
zdrowia Maciej Miłkowski. Jak podkreślił, 
w ostatnich 2 latach hematoonkologia stała 
się najbardziej innowacyjną dziedziną me-
dycyny. Obecnie najistotniejsze jest leczenie 
farmakologiczne, wcześniej była stosowana 
chemioterapia. Pojawiło się wiele terapii 
w ramach programów lekowych. W 2021 r.  
dopuszczono do  leczenia i  zrefundowano  
11 leków, w 2022 r. – 10 i toczą się postępo-
wania dotyczące kliku kolejnych leków, m.in. 
na ostrą białaczkę szpikową, przewlekłą 

nie zostaną zwiększone wskaźniki wyceny 
świadczeń i zapewnione odpowiednie środ-
ki na finansowanie medycyny paliatywnej, 
a  także wynagrodzenia dla lekarzy i  per-
sonelu medycznego, grozi tej dziedzinie 
zapaść. Zdaniem ekspertów wobec gwał-
townie zwiększającej się liczby chorych 
wymagających opieki paliatywnej i  ho-
spicyjnej (do 2025 r. może ich być ponad  
200 tys. rocznie) konieczne są też zwiększe-
nie liczby łóżek paliatywnych i wzrost wy-
ceny świadczeń, uwzględniający gwałtownie 
rosnące koszty funkcjonowania placówek 
oraz inflację. Wobec braków finansowych 
coraz większym problemem staje się też 
odpływ kadr: lekarzy, wykwalifikowanych 
pielęgniarek onkologicznych czy psycho-
logów. Wiceminister zdrowia Marcin Mar-
tyniak poinformował, że w 2023 r. resort 
uzupełni wykaz jednostek chorobowych, 
kwalifikujących do objęcia świadczenia-
mi opieki paliatywnej i  hospitalizacyjnej. 
Z kolei w Narodowej Strategii Onkologicz-
nej jako cel znalazło się zwiększenie o 10% 
liczby lekarzy, mających specjalizację on-
kologiczną, w tym także związaną z medy-
cyną paliatywną. Resort zdrowia planuje 
stworzenie do 2026 r. sieci ośrodków opieki 
paliatywnej i hospicyjnej, zlokalizowanych 

Członkowie komisji: zdrowia i ds. klimatu oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci we Wrocławiu.

Senator Wojciech Konieczny na posiedzeniu Komisji 
Zdrowia 26 kwietnia 2022 r.
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honor i zaszczyt. To, co udało mi się osiągnąć, 
zawdzięczam osobom, które mnie wspierały: 
rodzinie, 200-osobowemu zespołowi Kliniki 
«Przylądek Nadziei», kolegom z polityki i po-
zyskanym dzięki ich wsparciu funduszom na 
klinikę” – mówiła senator Alicja Chybicka.

Komisja Nadzwyczajna  
ds. Klimatu

Na posiedzeniu komisji 26 kwietnia 2022 r.  
senatorowie kontynuowali dyskusję na 
temat gospodarki wodami w  dorzeczu 
rzek: Białej, Białej Przemszy, Sztoły i Baby 
w związku z sytuacją po likwidacji Kopal-
ni „Olkusz-Pomorzany”. Dzięki staraniom 
Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” 
mieszkańcom rejonu olkuskiego udało się 
zapewnić dostęp do  niezanieczyszczonej 
wody pitnej z ujęć głębinowych. Podjęto de-
cyzję o likwidacji kopalni poprzez jej zato-
pienie, co jest sposobem optymalnym pod 
względem ekologicznym, ekonomicznym 
i prawnym. Zgodnie z prawem górniczym 
ten plan został zatwierdzony przez właściwe 
samorządy. Jedyne obawy dotyczyły powsta-
wania zalewisk czy podtopień. Wszystkie te 
obawy zostały uwzględnione i zapobieżono 
tym spodziewanym negatywnym skutkom 
likwidacji kopalni. Senatorowie zapoznali 
się też z krytycznym stanowiskiem orga-
nizacji społecznych, alarmujących, że cieki 
rzek Białej, Białej Przemszy, Baby i Sztoły za-
nikają, bo przepływ wody cały czas maleje. 
Wyschły lub wysychają także inne okoliczne 
zbiorniki wodne. Efektem likwidacji kopalni 
jest również powstawanie zapadlisk w rejo-
nie olkuskim. Zdaniem strony społecznej 

białaczkę limfocytową, chłoniaka. Wiele te-
rapii czeka na wdrożenie.

23 czerwca 2022 r. senatorowie z Komisji 
Zdrowia, Komisji Nadzwyczajnej ds. Klima-
tu oraz członkowie Parlamentarnego Zespo-
łu ds. Dzieci na wyjazdowym posiedzeniu  
we Wrocławiu dyskutowali o wpływie zmian 
klimatu na zdrowie dziecka. Odwiedzili też 
Ponadregionalne Centrum Onkologii Dzie-
cięcej we Wrocławiu „Przylądek Nadziei”. 
„Klimat wpływa na zdrowie dzieci, ale i na 
zdrowie nas wszystkich w sposób większy 
niż nam się to do tej pory wydawało. Mamy 
na to coraz więcej dowodów i cieszę się, że Se-
nat jest w awangardzie tego ruchu, wywiera 
nacisk na władze wykonawcze, aby kwestie 
klimatu potraktowały poważnie” – mówił 
marszałek Tomasz Grodzki, otwierając po-
siedzenie. Uczestnicy zastanawiali się także, 
co należy zmienić w ustawie o zdrowiu pub-
licznym, aby poprawić zdrowie i zapewnić 
prawidłowy rozwój populacji młodych ludzi. 
Przewodnicząca Komisji Zdrowia senator Be-
ata Małecka-Libera wskazała, że Narodowy 
Program Zdrowia, zaproponowany w 2015 r.,  
zawiera opis czynników ryzyka, w tym zmia-
ny klimatu. Przewodniczący Komisji Nad-
zwyczajnej ds. Klimatu senator Stanisław 
Gawłowski przypomniał, że według różnych 
danych od 5 do 90 tys. Polaków umiera rocz-
nie z powodu złej jakości powietrza, ponad  
30 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast 
na świecie jest w Polsce. 

24 czerwca 2022 r. marszałek Tomasz 
Grodzki wraz z  senatorami uczestniczył 
w uroczystej sesji Rady Miasta Wrocławia, 
która przyznała senator Alicji Chybickiej 
tytuł Honorowego Obywatela tego miasta. 
„Tytuł, który otrzymałam, to dla mnie wielki 

Uroczystość wręczenia senator Alicji Chybickiej tytułu 
Honorowego Obywatela Wrocławia.

Przewodniczący komisji ds. klimatu senator Stanisław 
Gawłowski na posiedzeniu komisji 26 kwietnia 2022 r.
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przy użyciu Pegasusa od końca lutego  
2018 r. Jego zdaniem mogło to mieć zwią-
zek m.in. z działalnością w Radzie Dialogu 
Społecznego, kontaktami w Polsce i za gra-
nicą, a także krytycznymi wobec PiS felieto-
nami, publikowanymi w „Rzeczpospolitej”. 
Osobny wątek, o którym poinformował An-
drzej Malinowski, to sprawa jego rzekomej 
działalności jako tajnego współpracownika 
wywiadu wojskowego w latach 80. XX w. 
W styczniu 2019 r. miał być szantażowa-
ny i otrzymać propozycję zapobiegnięcia 
publikacji artykułu na ten temat w zamian 
za wpłatę określonej sumy. Kiedy nie przy-
stał na to, artykuł pełen szkalujących go 
informacji ukazał się 3 tygodnie po ofer-
cie. „Toczy się śledztwo, bardzo chciałbym, 
żeby sprawa w sądzie już się zakończyła, 
a prawda wyszła na jaw” – podkreślił An-
drzej Malinowski.

Na posiedzeniu 24 maja 2022 r. komi-
sja wysłuchała prof. Adama Bodnara, rzecz-
nika praw obywatelskich w latach 2015–21. 
W jego ocenie Pegasus stał się instrumentem 
politycznym, a jego zastosowanie nie mieści 
się w kategoriach bezpieczeństwa narodowe-
go. Przypomniał, że w 2019 r. pod jego au-
spicjami powstał raport „Osiodłać Pegaza”, 
który postulował reformę służb specjalnych, 
z utworzeniem nadzoru nad nimi i stosowa-
niem przez nie środków operacyjnych. Nie-
stety, nie było wówczas woli politycznej, aby 
wcielić w życie założenia raportu. Były rzecz-
nik praw obywatelskich wyraził nadzieję,  
że prace komisji senackiej przyczynią się  
do upowszechnienia wiedzy, iż każdy obywa-
tel powinien być chroniony przed nielegalną 
inwigilacją i naruszaniem prawa do prywat-
ności, a reforma służb jest konieczna. 

przeciwdziałanie negatywnym skutkom li-
kwidacji kopalni jest niewystarczające.

Komisja 27 kwietnia 2022 r. zapoznała 
się ze stanowiskiem Instytutu Zielonej Go-
spodarki w sprawie Krajowego Planu Od-
budowy. W ocenie instytutu KPO powinien 
zostać zmieniony, tak aby urealnić czas re-
alizacji inwestycji, uwzględnić cele klima-
tyczne UE i obecną sytuację gospodarczą. 
W stanowisku podkreślono, że szczególnie 
należy wspierać proces odchodzenia od im-
portu paliw kopalnych z Rosji i zastępowa-
nia ich odnawialnymi źródłami energii oraz 
inwestycjami w efektywność energetyczną. 
Instytut Zielonej Gospodarki apeluje też 
o pełne wykorzystanie pożyczkowej części 
KPO. Środki te można by wykorzystać przy 
realizacji inwestycji termomodernizacyj-
nych i wymiany źródeł ciepła.

Komisja Nadzwyczajna  
ds. wyjaśnienia przypadków 
nielegalnej inwigilacji,  
ich wpływu na proces 
wyborczy w Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz reformy  
służb specjalnych

Komisja na posiedzeniu 29 kwietnia 2022 r. 
wysłuchała Andrzeja Malinowskiego, pre-
zydenta Pracodawców Rzeczypospolitej 
Polskiej w latach 2001–21, od 2022 r. – prezy-
denta honorowego, przewodniczącego Rady 
Dialogu Społecznego w okresie 2019–20,  
który poinformował, że był inwigilowany 

Posiedzenie komisji ds. wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji 24 maja 2022 r.
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Aktywność międzynarodowa

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

Wizyty delegacji Senatu

Senatorowie z parlamentarną wizytą 
w Niemczech 

Senacka Grupa Polsko-Niemiecka 6–8 kwiet-
nia 2022 r. – na zaproszenie Niemieckiej 
Grupy Przyjaźni Niemiecko-Polskiej Bun-
desratu i jej przewodniczącego premiera Sak-
sonii Michaela Kretchmera – złożyła wizytę 
w Niemczech. W skład delegacji wchodzili: 
przewodniczący grupy senator Beniamin Go-
dyla oraz senatorowie: Halina Bieda, Ewa Ga-
węda, Janusz Gromek, Wojciech Konieczny, 
Ewa Matecka, Janusz Pęcherz, Ryszard Świl-
ski, Jacek Włosowicz i Wojciech Ziemniak.

Podczas spotkania z niemieckimi par-
lamentarzystami 6 kwietnia w Dreźnie roz-
mawiano o formule współpracy i tematach, 
które należałoby poruszyć podczas kolejnych 
rozmów roboczych. Spotkanie zdominowały 
kwestie związane z agresją Rosji na Ukrai-
nę i pomocą naszym wschodnim sąsiadom. 
Parlamentarzyści podpisali dokument, kon-
stytuujący współpracę obu grup i określający 
plany na przyszłość. 7 kwietnia senatorowie 
spotkali się z przedstawicielami organiza-
cji polonijnych, działających w ramach Pol-
skiej Rady w Niemczech, Związku Krajowego 
w Berlinie. Następnego dnia wzięli udział 
w  posiedzeniu Bundesratu i  spotkali się 
z jego przewodniczącym Bodo Ramelowem. 

Spotkanie członków Senackiej Grupy Polsko-Niemieckiej i Niemieckiej Grupy Przyjaźni Niemiecko-Polskiej Bundesratu. 

5 maja 2022 r. w Strasburgu senato-
rowie Marcin Bosacki i  Jacek Bury oraz  
wicemarszałkini Gabriela Morawska-
-Stanecka spotkali się z  prezydium ko- 

misji śledczej Parlamentu Europejskie-
go, która zajmuje się nielegalną inwigila-
cją systemem Pegasus w państwach Unii 
Europejskiej.

https://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/
https://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/
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Pekarovą Adamovą i przewodniczącym se-
nackiej Komisji Spraw Zagranicznych, Obro-
ny i  Bezpieczeństwa Pavlem Fischerem. 
Rozmowy koncentrowały się wokół wojny 
w  Ukrainie i  szybkiego osiągnięcia przez 
Polskę i Czechy niezależności od paliw ko-
palnych z Rosji. Poruszono też kwestię odbu-
dowy Ukrainy po zakończeniu wojny. Mowa 
była ponadto o współpracy parlamentarnej, 
m.in. w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Wy-
rażono zaniepokojenie stosunkiem władz 
węgierskich do agresji Rosji na Ukrainę. 
W Ambasadzie RP w Pradze delegacja Senatu 
spotkała się z przedstawicielami organizacji 
polonijnych i Polakami. Podczas spotkania 
wręczono odznaki honorowe „Bene Merito” 
członkom Klubu Polskiego. 

Rozmowa dotyczyła współpracy parlamen-
tarnej obu państw w formule bilateralnej i na 
forach międzynarodowych. Jak podkreślo-
no, relacje Polski i Niemiec mają szczególny 
charakter i powinny być rozwijane zarówno 
na szczeblu państwowym, jak i regionalnym. 
Wiele uwagi poświęcono wojnie w Ukrainie; 
rozmawiano m.in. o jej wpływie na relacje 
polsko-niemieckie.

Wizyta w Republice Czeskiej

20–21 kwietnia 2022 r., na zaproszenie prze-
wodniczącego czeskiego Senatu Miloša Vy-
strčila, marszałek Tomasz Grodzki złożył 
oficjalną wizytę w Republice Czeskiej. Mar-
szałkowi towarzyszyli senatorowie: Jerzy 
Fedorowicz, Jan Maria Jackowski, Sławomir 
Rybicki i Ryszard Świlski. Podczas wizyty 
w  Czechach delegacja Senatu RP spotka-
ła się z prezydentem Milošem Zemanem, 
premierem Petrem Fialą i ministrem spraw 
zagranicznych Janem Lipavským. Rozmowy 
dotyczyły m.in. wojny w Ukrainie, pomo-
cy temu krajowi i ukraińskim uchodźcom, 
sankcji wobec Federacji Rosyjskiej. Mowa 
była o  nadchodzącej czeskiej prezydencji 
w Unii Europejskiej. Wyrażano też zadowo-
lenie z zakończenia sporu o Turów. W cze-
skim parlamencie senatorowie rozmawiali 
z przewodniczącą Izby Poselskiej Marketą 

Spotkanie delegacji Senatu z Polonią w Ambasadzie RP w Pradze.

Marszałek Tomasz Grodzki i przewodniczący czeskiego 
Senatu Miloš Vystrčil.
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z importem zbóż z Ukrainy. Politycy pod-
nieśli też kwestie związane ze współpracą 
Maroka i  Polski na rzecz bezpieczeństwa 
zarówno w Europie Środkowo-Wschodniej, 
jak i Afryce Północnej i Sahelu.

W Casablance senatorowie spotkali się 
z przewodniczącym tego regionu, z którym 
rozmawiali o polsko-marokańskich kontak-
tach gospodarczych i wymianie handlowej 
oraz funkcjonowaniu polskich firm w tym 
mieście. Rozmowa z  przewodniczącym 
Konfederacji Generalnej Przedsiębiorstw 
Marokańskich w Casablance Chakibą Alją 
dotyczyła m.in. importu ukraińskiego zbo-
ża przez Maroko wobec zamkniętych dróg 
przez Morze Czarne.

W  siedzibie dawnego Konsulatu Ge-
neralnego RP w  Casablance senatorowie 
spotkali się z  Polakami mieszkającymi 
w Maroku. Delegacja złożyła też kwiaty na 
grobie szefa polskiego wywiadu wojskowego 
podczas II wojny światowej gen. Stanisława 
Gany, zmarłego na uchodźstwie w 1968 r. 
i pochowanego na cmentarzu chrześcijań-
skim w Casablance.

Marszałek Senatu z wizytą w Królestwie 
Marokańskim

27–30 maja 2022 r. marszałek Tomasz 
Grodzki złożył wizytę w Królestwie Maro-
kańskim na zaproszenie przewodniczącego 
Izby Doradców Enaama Mayary. Marszał-
kowi towarzyszyli wiceprzewodniczący 
senackiej Grupy Polsko-Marokańskiej se-
nator Aleksander Pociej i  senator Marek 
Borowski. Senatorowie spotkali się z prze-
wodniczącym Izby Doradców (izba wyższa 
marokańskiego parlamentu). Szefowie obu 
Izb podpisali oświadczenie o wzmocnieniu 
współpracy parlamentarnej między maro-
kańską Izbą Doradców a polskim Senatem 
oraz dialogu na rzecz zakończenia agre-
sji Rosji na Ukrainę. Marszałek Tomasz 
Grodzki i przewodniczący Enaam Mayara 
zadeklarowali „pragnienie ustanowienia re-
gularnego dialogu parlamentarnego, który 
przyczyni się do ujednolicenia perspektyw 
i osiągnięcia wspólnych aspiracji w zakresie 
promowania pokoju, stabilności i rozwoju”. 
O stabilizacyjnej roli Maroka w regionie oraz 
współpracy politycznej, społecznej i gospo-
darczej tego kraju z Polską i Unią Europejską 
delegacja Senatu rozmawiała z przewodni-
czącym Izby Reprezentantów (izba niższa 
marokańskiego parlamentu) Rachidem Tal-
bim El Alamim. 

Z premierem Królestwa Marokańskie-
go Azizem Akhannouszem omówiono relacje 
dwustronne, w szczególności perspektywy 
rozwoju polsko-marokańskich stosunków 
gospodarczych. Mowa była również o wpły-
wie agresji Rosji na Ukrainę na region 
Magrebu, m.in. w  kontekście problemów 

Podpisanie oświadczenia o wzmocnieniu współpracy 
parlamentarnej między marokańską Izbą Doradców 
a polskim Senatem.

Delegacja Senatu w dawnym Konsulacie Generalnym RP w Casablance.
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Spotkanie z premier Mołdawii

8 kwietnia 2022 r. marszałek Tomasz Grodz-
ki przyjął premier Republiki Mołdawii 
Natalię Gavriliţę. Premier wskazała na wy-
zwania stojące przed mołdawskim rządem, 
m.in. w związku z rosyjską agresją na Ukra-
inę i  napływem ukraińskich uchodźców. 
Rozmawiano także o  międzynarodowym 
bezpieczeństwie energetycznym i  wspar-
ciu, jakiego oczekuje Mołdawia zarówno 
w aspekcie finansowym, jak i we wdraża-
niu reform mających na celu pogłębianie 
integracji z Unią Europejską. Marszałek To-
masz Grodzki wyraził poparcie dla wysiłków 
w tym zakresie podejmowanych przez moł-
dawski rząd i zapewnił, że Senat RP – w ra-
mach swoich kompetencji – będzie pomagał 
Mołdawii w transformacji, podobnej do pol-
skich przemian z lat dziewięćdziesiątych. 

Uczestniczący w  spotkaniu zastępca 
przewodniczącego Komisji Spraw Zagra-
nicznych i Unii Europejskiej senator Marcin 
Bosacki zwrócił uwagę na dobrze funkcjo-
nujący w Polsce samorząd terytorialny. Jak 
zauważył, wielu senatorów X kadencji ma 
bogate doświadczenie samorządowe, któ-
re może być inspiracją dla reformatorów 
w Mołdawii.

Rozmowa z chorwackim ministrem  
spraw zagranicznych

Marszałek Tomasz Grodzki 8 kwietnia 2022 r.  
przyjął ministra spraw zagranicznych Re-
publiki Chorwacji Gordana Grlić-Radmana. 
Rozmówcy wyrazili zadowolenie ze wzro-
stu obrotów w wymianie handlowej między 
obu krajami, a  także wolumenu wzajem-
nych inwestycji. Marszałek Senatu pogratu-
lował Chorwatom decyzji o przyjęciu euro 
od 1 stycznia 2023 r. Minister oświadczył, 

Goście w Senacie

Wizyta przewodniczącego norweskiego 
parlamentu 

1 kwietnia 2022 r. marszałek Tomasz Grodz-
ki przyjął przewodniczącego Stortingu Kró-
lestwa Norwegii Masuda Gharahkhaniego. 
Podczas rozmowy politycy poruszyli kwestie 
związane z pomocą Ukrainie, m.in. w formie 
dostaw uzbrojenia, a także z odbudową tego 
kraju po wojnie. Przewodniczący Stortingu 
wyraził uznanie dla aktywnego wspierania 
uchodźców przez Polskę. Jak wskazał mar-
szałek Tomasz Grodzki, główny ciężar za-
pewnienia opieki nad uchodźcami spoczywa 
na samorządach, i to je należy wspierać i do 
nich kierować środki pomocowe.

Przewodniczący Masud Gharahkhani 
zwrócił uwagę na bardzo dobre relacje bi-
lateralne łączące Polskę i Norwegię, a tak-
że silne partnerstwo w  ramach NATO. 
Zaznaczył również, że Polonia cieszy się 
w Norwegii popularnością i sympatią. Roz-
mówcy potwierdzili konieczność zwięk-
szenia współpracy między Senatem RP 
a Stortingiem. Mowa była też o aktywnym 
zaangażowaniu Norwegii i Danii w projekt 
Baltic Pipe. 

Przewodniczący Stortingu zwrócił 
uwagę, że dla Norwegii bardzo istotne jest, 
by Polska przestrzegała zasad praworząd-
ności. Marszałek Tomasz Grodzki zapewnił, 
że Senat robi wszystko, by bronić wartości 
spajających demokracje wolnego świata.

Wizyta przewodniczącego parlamentu norweskiego Ma-
suda Gharahkhaniego.

Spotkanie z premier Mołdawii Natalią Gavriliţą.
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Putina za zbrodniarza wojennego. Marsza-
łek Tomasz Grodzki podkreślił, że sprawa 
ukraińska jednoczy Polaków. Zaakcentował 
też polskie poparcie dla integracji Ukrainy 
z Unią Europejską. Podziękował kongres-
menom za ogromne zaangażowanie Sta-
nów Zjednoczonych w udzielanie pomocy 
Ukrainie. W ocenie marszałka Senatu woj-
na w Ukrainie to starcie cywilizacji, obrona 
wolnego świata przed autorytaryzmem. Pod-
czas rozmowy politycy wskazywali na analo-
gie między obecną sytuacją a wydarzeniami 
końca lat trzydziestych XX  w. Mowa była 
też o potrzebie przeciwdziałania rosyjskiej 
propagandzie. Zgodzono się, że zdecydowa-
na postawa wobec putinowskiej Rosji musi 
uświadomić władzom tego kraju, iż każda 
kolejna próba ekspansji terytorialnej spot-
ka się ze stanowczym sprzeciwem państw 
zjednoczonych wokół idei wolności i pokoju. 
Politycy omówili też możliwości koordyno-
wania współpracy amerykańskich i polskich 
podmiotów leczniczych, mogących zapewnić 
kontynuację leczenia ciężko chorym ukraiń-
skim dzieciom, przede wszystkim chorym 
onkologicznie, które musiały opuścić swój 
kraj z powodu wojny.

Wizyta przewodniczącej litewskiego Sejmu

Marszałek Tomasz Grodzki 11 kwietnia 2022 r.  
spotkał się z  przewodniczącą litewskiego 
Sejmasu Viktoriją Čmilytė-Nielsen. W roz-
mowie uczestniczyli także wicemarszałkini 
Gabriela Morawska-Stanecka i  wiceprze-
wodniczący Sejmasu Paulius Saudargas. 

Przewodnicząca Viktorija Čmilytė- 
-Nielsen wyraziła wielkie uznanie dla po-
stawy polskiego społeczeństwa, które 
stanęło w obliczu bezprecedensowego na-
pływu uchodźców. Jak podkreślił marsza-
łek Tomasz Grodzki, idea solidarności jest 
żywa dzięki Polkom i  Polakom. Nawiązał 
też do niedawnej wizyty premier Mołdawii, 
która przyjęła największą liczbę uchodź-
ców z  Ukrainy w  przeliczeniu na głowę 
mieszkańca. Marszałek Senatu potwierdził,  
że popiera zdecydowanie jak najszybszy ak-
ces Ukrainy do Unii Europejskiej. Rozma-
wiano ponadto o problemach związanych 
z  funkcjonowaniem polskich szkół na Li-
twie, a także o perspektywach współpracy 
wyszehradzkiej, optymalnym formacie rela-
cji państw Unii Europejskiej z Chinami oraz 

że chorwacki rząd opowiada się za rozwija-
niem Inicjatywy Trójmorza, w szczególności 
w wymiarze technologicznym i infrastruk-
turalnym. Podczas spotkania rozmawiano 
także o sytuacji w regionie Europy Środko-
wo-Wschodniej i Bałkanów w związku z na-
paścią Rosji na Ukrainę. Marszałek Tomasz 
Grodzki i minister Gordan Grlić-Radman 
zgodzili się, że odpowiedzią na agresję po-
winno być uniezależnienie się od impor-
tu surowców energetycznych z  Federacji 
Rosyjskiej.

Spotkanie z amerykańskimi 
kongresmenami

Marszałek Tomasz Grodzki 8 kwietnia 2022 r.  
przyjął członków Izby Reprezentantów Sta-
nów Zjednoczonych Ameryki: Michaela Mc-
Caula, Stephanie Murphy i Kathleen Rice, 
którzy przybyli do Polski, aby zapoznać się 
z sytuacją uchodźców z Ukrainy.

Uznanie dla postawy Polaków wobec 
ukraińskich uchodźców wyraził kongresmen 
Michael McCaul, który przypomniał, że nie-
dawno amerykański Senat uznał Władimira 

Spotkanie z amerykańskimi kongresmenami.

Wizyta ministra spraw zagranicznych Republiki Chorwa-
cji Gordana Grlić-Radmana.
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planach NATO, m.in. rozmieszczeniu na 
wschodniej flance Sojuszu dodatkowych 
baz wojskowych i żołnierzy. W ocenie poli-
tyków na poziomie parlamentarnym trzeba 
robić wszystko, by wspierać Ukrainę i uświa-
damiać społeczności międzynarodowej,  
że walczy ona także o nas i naszych obywa-
teli. „To jest wojna cywilizowanego świata 
z  barbarzyńcami” – wskazywali. Zgodzi-
li się, że w Ukrainie dochodzi do ludobój-
stwa. Mowa była też o stosunku Rumunii  
do Chin, będących cichym graczem w tym 
konflikcie. Jak stwierdził przewodniczą-
cy Florin Vasile Cîțu, jego kraj jest jednym 
z niewielu państw, które stara się wykluczać 
zupełnie inwestycje chińskie.

Przewodniczący Izb irlandzkiego  
parlamentu z wizytą w Senacie

Marszałek Tomasz Grodzki 19 maja 2022 r.  
przyjął przewodniczących obu Izb par-
lamentu Irlandii – Izby Reprezentantów 
Seána Ó Fearghaíla i Senatu Marka Daly’ego. 
Rozmawiano o wojnie w Ukrainie, sytuacji 
uchodźców ukraińskich, działaniach spo-
łeczności międzynarodowej w celu zapew-
nienia możliwości eksportu zbóż z Ukrainy, 
przyszłości polityki energetycznej państw 
Unii Europejskiej, sankcjach nałożonych na 
Rosję, a także o sytuacji na Wyspach Bry-
tyjskich po brexicie w kontekście respek-
towania porozumienia wielkopiątkowego  
z 1998 r., zmierzającego do rozwiązania kon-
fliktu w Irlandii Północnej. Irlandzcy poli-
tycy wyrazili uznanie dla postawy Polaków 
wobec ukraińskich uchodźców wojennych. 

możliwościach zaspokojenia potrzeb energe-
tycznych Mołdawii.

Wizyta przewodniczącego Senatu Rumunii

11 maja 2022 r. wizytę w Polsce, na zapro-
szenie marszałka Tomasza Grodzkiego, zło-
żył przewodniczący Senatu Rumunii Florin 
Vasile Cîțu. Spotkanie zdominowały kwestie 
związane z  wojną w  Ukrainie. Rozmów-
cy zgodzili się, że należy utrzymać mocne 
sankcje wobec Rosji i w ramach UE koor-
dynować działania wspomagające Ukrainę, 
trzeba też przemyśleć mechanizmy odbudo-
wy tego kraju po wojnie. Wskazywano też,  
że państwa przyjmujące uchodźców wy-
magają finansowego wsparcia. Rozmówcy 
omówili również sposoby eksportu zboża 
z Ukrainy w obliczu trudności związanych 
z  wojną. Zdaniem szefów senatów Polski 
i Rumunii UE powinna pomagać ekonomicz-
nie i energetycznie Mołdawii i Gruzji; w tej 
sprawie zadeklarowali swoje wsparcie. 

W  kontekście niebezpieczeństwa 
ze  Wschodu rozmawiano o  możliwych 

Wizyta przewodniczącej litewskiego Sejmasu Viktorii 
Čmilytė-Nielsen.

Wizyta przewodniczącego Senatu Rumunii Florina Vasile 
Cîțu.

Spotkanie z przewodniczącymi obu Izb parlamentu Ir-
landii – Izby Reprezentantów Seánem Ó Fearghaílem 
i Senatu Markiem Dalym. 
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Stanów Zjednoczonych w obszar związany 
z  bezpieczeństwem Polski, uwagi wyma-
ga sprawa poszanowania praworządności 
w naszym kraju. Omówiono kroki podjęte 
dotychczas przez Senat w związku z zagro-
żeniami dla demokracji, m.in. odrzucenie 
nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o ra-
diofonii i telewizji, która zagrażała wolności 
mediów, w tym zagranicznym inwestycjom 
na polskim rynku medialnym, a także sta-
rania o  zachowanie niezależności sądow-
nictwa. Podczas spotkania poruszono też 
temat możliwych form współpracy Senatu 
RP z Kongresem Stanów Zjednoczonych.

Wizyta prezydenta Słowenii

20 maja 2022 r. marszałek Tomasz Grodz-
ki spotkał się z prezydentem Słowenii Bo-
rutem Pahorem. Politycy rozmawiali m.in. 
o sytuacji w Ukrainie. Prezydent Borut Pa-
hor interesował się polską oceną perspektyw 
i warunków zakończenia wojny. Marszałek 
Senatu wyraził przekonanie, że niczym nie-
uzasadniona i bezprawna agresja przyniesie 
Federacji Rosyjskiej skutki podobne do wojny 
w Afganistanie. Jak ocenił, efektem działań 
Władimira Putina jest jedność Zachodu i peł-
na identyfikacja obywateli Ukrainy ze swoim 
państwem. Prezydent Słowenii zwrócił uwa-
gę, że jakkolwiek Putin nie docenił gotowo-
ści bojowej ukraińskiej armii i determinacji 
Stanów Zjednoczonych, to Rosji nie wolno 
lekceważyć, zwłaszcza że przez tyle lat syg-
nały dochodzące z jej strony były ignorowane. 
Nawiązując do swojej niedawnej wizyty w Ki-
jowie, marszałek Tomasz Grodzki stwierdził, 
że świadectwa ludobójstwa, które przywódcy 
Zachodu zobaczyli w Buczy, stały się punk-
tem zwrotnym w podejściu do sankcji wobec 
Rosji i materialnej pomocy dla Ukrainy.

Podczas spotkania mowa była także 
o rynku pracy w Polsce i Irlandii, a także 
o roli imigrantów w kontekście potrzeb go-
spodarek obu państw. Przewodniczący obu 
Izb irlandzkiego parlamentu podkreślali,  
że Polacy mieszkający i pracujący w ich kra-
ju są dobrze zintegrowani z lokalnym społe-
czeństwem, a władze Irlandii stwarzają im 
– tak jak imigrantom innych narodowości 
– dobre warunki do pielęgnowania własnej 
tradycji i kultury narodowej. Politycy omó-
wili także plany polsko-irlandzkiej współ-
pracy parlamentarnej z  wykorzystaniem 
grup bilateralnych, a także znaczenie mło-
dego pokolenia i kobiet w polityce.

Spotkanie z przewodniczącą The German 
Marshall Fund of the United States 

Marszałek Tomasz Grodzki 19 maja 2022 r. 
spotkał się z Heather Conley, przewodniczą-
cą The German Marshall Fund of the United 
States (GMF), którego rolą jest wzmacnianie 
więzi transatlantyckich. W spotkaniu wzię-
li udział przewodniczący i wiceprzewodni-
czący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii 
Europejskiej – senatorowie Bogdan Klich 
i Marcin Bosacki. Wizyta przewodniczącej 
GMF była związana z  nowym wymiarem 
zaangażowania tego ośrodka politycznego 
w związku z sytuacją w Ukrainie. Podczas 
rozmowy omówiono różne scenariusze 
dotyczące wojny i reakcji Stanów Zjedno-
czonych. Wymieniono poglądy na  temat 
amerykańskiej polityki w regionie Europy 
Środkowej i Wschodniej, a także przywód-
czej roli Stanów Zjednoczonych. Mowa była 
o wartościach demokratycznych Zachodu, 
których bronią Ukraińcy w starciu z auto-
rytarną Rosją. Rozmówcy podkreślali, że 
oprócz niezwykle ważnego zaangażowania 

Wizyta Heather Conley, przewodniczącej The German 
Marshall Fund of the United States. 

Wizyta prezydenta Słowenii Boruta Pahora.
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opuści Ukrainy. W ocenie marszałka Sena-
tu uniezależnienie się od rosyjskich paliw 
kopalnych powinno być nadrzędnym prio-
rytetem. Marszałek wyraził także nadzieję, 
że zaangażowaniu w odbudowę Ukrainy po 
wojnie towarzyszyć będzie wsparcie jej na 
drodze do członkostwa w UE. Politycy roz-
mawiali też o współpracy parlamentarnej 
między Senatem i Bundesratem oraz Sej-
mem i Bundestagiem zarówno na poziomie 
przewodniczących, jak i grup bilateralnych, 
a także w formacie Trójkąta Weimarskiego.

Spotkanie z parlamentarzystami  
z Nowej Zelandii

26 maja 2022 r. marszałek Tomasz Grodzki 
przyjął przewodniczącego Izby Reprezentan-
tów Nowej Zelandii Trevora Mallarda wraz 
z delegacją deputowanych. Podczas rozmowy 

Podczas spotkania politycy rozmawiali 
także o relacjach wewnątrz Unii Europej-
skiej. Prezydent Borut Pahor zwrócił uwagę 
na problem dotrzymania unijnych zobowią-
zań w stosunku do Bałkanów Zachodnich. 
Wyraził przekonanie, że  obserwowany 
w Słowenii i Polsce konsensus w ocenie sy-
tuacji międzynarodowej i bezpieczeństwa 
pozwoli utrzymać konsekwencję w trwaniu 
po stronie wyznawanych wartości.

Przewodnicząca Bundestagu z wizytą 
w Senacie

Marszałek Tomasz Grodzki 24 maja 2022 r.  
przyjął przewodniczącą Bundestagu Re-
publiki Federalnej Niemiec Bärbel Bas, 
przebywającą z  pierwszą wizytą w  Pol-
sce. Przewodnicząca poinformowała, że na 
początku maja złożyła wizytę w  Kijowie.  
Jak stwierdziła, potępia zbrodnie dokonane 
przez Rosjan w Buczy i uważa, że ich spraw-
cy powinni stanąć przed sądem. Wyraziła 
także uznanie dla polskiego społeczeństwa 
za przyjęcie ukraińskich uchodźców, zazna-
czając jednocześnie, że wysiłek krajów przyj-
mujących uchodźców wymaga wsparcia ze 
strony całej Unii Europejskiej. Marszałek To-
masz Grodzki oświadczył, że w kwestii reak-
cji na niczym nieusprawiedliwioną agresję 
Federacji Rosyjskiej na Ukrainę obie Izby 
polskiego parlamentu są zgodne. Jak pod-
kreślił, wolny świat musi pozostać zjedno-
czony, dopóki ostatni rosyjski żołnierz nie 

Spotkanie z przewodniczącą Bundestagu Republiki Fe-
deralnej Niemiec Bärbel Bas.

Spotkanie z parlamentarzystami z Nowej Zelandii.



532 (22) – kwiecień–czerwiec 2022 r.

mieszkańców Zachodu stanowi zaś zobowią-
zanie. Podczas spotkania rozmawiano także 
o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską 
polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Mar-
szałek Tomasz Grodzki zwrócił uwagę, że po-
dobnie jak Komisja Europejska stoi na straży 
unijnych traktatów, Senat RP stoi na straży 
konstytucji i praworządności.

Wizyta irańskich parlamentarzystów 

27 czerwca–1 lipca 2022 r., na zaproszenie 
przewodniczącego Polsko-Irańskiej Grupy 
Parlamentarnej senatora Władysława Ko-
marnickiego oraz wiceprzewodniczących  
– senatora Grzegorza Czeleja i posłanki Ewy 
Kołodziej, wizytę w Polsce złożyli deputowa-
ni Wielkiego Zgromadzenia Konsultatywne-
go Islamskiej Republiki Iranu, członkowie 
Irańsko-Polskiej Parlamentarnej Grupy 
Przyjaźni: przewodniczący Seyed Mahdi Far-
shadan oraz Alireza Pakfetrat, Seyed Masood 
Khatami i Behzad Rahimi. 

27–28 czerwca parlamentarzyści irań-
scy przebywali w województwie lubuskim, 

marszałek Senatu nawiązał do swojej wizy-
ty w Ukrainie i wyraził uznanie dla Nowej 
Zelandii, która opowiada się za sankcja-
mi wobec Rosji. Pozytywnie ocenił wspar-
cie udzielane przez ten kraj demokracjom 
w regionie Pacyfiku. Przewodniczący Trevor 
Mallard podkreślił, że choć pomoc jego kra-
ju dla Ukrainy wydaje się najefektywniejsza 
w obszarze wywiadu i logistyki, to obejmu-
je ona także misję 5 instruktorów artyleryj-
skich. Poruszono też tematy gospodarcze; 
mowa była m.in. o  relacjach między pro-
dukcją żywności, zwłaszcza mleczarstwem, 
a powstrzymywaniem zmian klimatu, a tak-
że o możliwych w Polsce i Nowej Zelandii 
rozwiązaniach w dziedzinie energetyki nie-
opartej na spalaniu węglowodorów.

Rozmawiano też o sytuacji w regionach, 
w których są położone oba kraje. Zwrócono 
uwagę na problemy dotyczące dysproporcji 
uczestnictwa młodzieży z poszczególnych 
krajów europejskich w programie „Zwiedzaj 
i pracuj” i małej liczby zezwoleń przyznanej 
Polsce.

Wizyta federalnego ministra wyżywienia 
i rolnictwa

Marszałek Tomasz Grodzki 9 czerwca 2022 r. 
spotkał się z ministrem wyżywienia i rolni-
ctwa Republiki Federalnej Niemiec Cemem 
Őzdemirem. Podczas rozmowy minister 
podkreślił wagę formatu Trójkąta Weimar-
skiego. Rozmówcy odnieśli się także do 
sytuacji w Ukrainie. Zgodzili się, że zagro-
żenie zewnętrzne nie może być usprawied-
liwieniem dla obniżenia demokratycznych 
standardów decydujących o wspólnej toż-
samości. Marszałek Senatu zwrócił uwagę, 
że populizm roznosi wirusa totalitaryzmu 
i zagraża projektowi europejskiemu, o czym 
mogą świadczyć zachowania zarówno kra-
jów członkowskich, jak i  kandydujących. 
Podkreślił też otwartą, braterską postawę 
Polaków wobec ukraińskich uchodźców. 
W  ocenie federalnego ministra rolnictwa 
wobec nowej presji migracyjnej, jaką wy-
wołać mogą „wojny zbożowe”, demokra-
cje muszą pokazać swoją prawdziwą siłę. 
Marszałek Tomasz Grodzki wyraził prze-
konanie, że manifestowana przez Ukraiń-
ców wola przynależności do zjednoczonej 
Europy przyczynia się do jedności wolnego 
świata, dla niepłacących tak wysokiej ceny 

Spotkanie z niemieckim ministrem wyżywienia i rolni-
ctwa Cemem Őzdemirem.

Spotkanie irańskich parlamentarzystów z przedsiębior-
cami z Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej; wystą-
pienie senatora Władysława Komarnickiego.
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i konkretnych programów działania, przy-
czyniających się do wymiany doświadczeń 
w dziedzinie prac parlamentarnych”. 

Podczas roboczego obiadu irańscy par-
lamentarzyści rozmawiali z wicemarszał-
kiem Bogdanem Borusewiczem. Spotkali 
się z wicemarszałkiem Sejmu Ryszardem 
Terleckim, odbyli rozmowy w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych, Ministerstwie Zdro-
wia i Ministerstwie Finansów.

Wielostronne spotkania 
międzyparlamentarne

Sesja Komitetu Zarządzającego  
Parlamentarnej Konferencji ds. Światowej 
Organizacji Handlu
Wicemarszałkini Gabriela Morawska-Sta-
necka 13–14 czerwca 2022 r. w  Genewie 
uczestniczyła w sesji Komitetu Zarządzają-
cego Parlamentarnej Konferencji ds. Świato-
wej Organizacji Handlu (WTO), którego jest 
członkinią jako wiceprzewodnicząca Polskiej 
Grupy Unii Międzyparlamentarnej. Podczas 
sesji komitet przyjął oświadczenie, w któ-
rym wezwał państwa członkowskie WTO 
do większego zaangażowania parlamentów 
w działalność organizacji, podjęcia prac nad 
reformą funkcjonowania Światowej Orga-
nizacji Handlu, a także do wielostronnych 
uzgodnień dotyczących najbardziej palą-
cych problemów dzisiejszego świata, m.in. 
odbudowy systemu wymiany handlowej  

gdzie spotkali się z przedsiębiorcami z Za-
chodniej Izby Przemysłowo-Handlowej, 
a także odwiedzili firmy produkujące wyro-
by mleczne i kosmetyki – KASKAT Sp. z o.o. 
i Silcare. Spotkali się z prezydentem Gorzowa 
Wlkp. Jackiem Wójcickim i przedstawicie-
lami Urzędu Miasta, z którymi rozmawiali 
o zasadach wyboru władz samorządowych 
w Polsce, systemie decyzyjnym na różnych 
szczeblach władz lokalnych i państwowych, 
a  także sposobach pozyskiwania środków 
i zarządzania finansami miasta.

29 czerwca irańscy deputowani spotkali 
się z senatorami z Komisji Spraw Zagranicz-
nych i Unii Europejskiej oraz z członkami 
Polsko-Irańskiej Grupy Przyjaźni. Rozma-
wiano o możliwościach rozwoju współpracy 
międzyparlamentarnej, procesie legislacyj-
nym, systemie wyborczym i roli parlamen-
tów w stanowieniu prawa. Parlamentarzyści 
mówili o doświadczeniach z pracą w okrę-
gach wyborczych, a także o swoich regionach 
i ich rozwoju.

Przewodniczący obu grup – senator 
Władysław Komarnicki i deputowany Seyed 
Mehdi Farshadan podpisali wspólne oświad-
czenie, upamiętniające – w 80. rocznicę tych 
wydarzeń – pomoc, jakiej Iran udzielił armii 
gen. Władysława Andersa i tysiącom towa-
rzyszących jej polskich cywilów przybywają-
cych z ZSRR do Iranu. Zadeklarowali dalsze 
wzmacnianie konstruktywnej współpracy 
parlamentarnej między parlamentem Islam-
skiej Republiki Iranu a Senatem Rzeczypo-
spolitej Polskiej, „nadającej jej nowy impuls 
poprzez podejmowanie wspólnych inicjatyw 

Wizyta deputowanych Wielkiego Zgromadzenia Konsultatywnego Islamskiej Republiki Iranu, członków Irańsko-Polskiej 
Parlamentarnej Grupy Przyjaźni.
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z opieki nad migrantami i uchodźcami. Par-
lamentarzyści z całego świata mówili o swo-
ich doświadczeniach i sposobach radzenia 
sobie z opieką nad osobami uciekającymi 
z regionów dotkniętych działaniami wojen-
nymi i kryzysem ekonomicznym, a  także 
z zapewnieniem uchodźcom bezpiecznego 
i godnego powrotu do ich ojczyzn. Pierw-
szego dnia debatowano na temat działań 
ONZ w zakresie zarządzania przepływem 
migrantów na świecie. Przyjęte przez Zgro-
madzenie Ogólne ONZ w 2018 r. dokumenty 
dotyczące migracji i uchodźców budzą szereg 
wątpliwości i wiele państw członkowskich, 
m.in. Polska, nie implementowało zawartych 
w nich zaleceń. Mowa była o ochronie granic 
i zwalczaniu przestępczości transgranicznej, 
a także o możliwościach wsparcia osób do-
tkniętych kryzysem w miejscu ich zamiesz-
kania, aby zapobiec migracji.

Drugiego dnia dyskutowano o podziale 
odpowiedzialności za opiekę nad migran-
tami i uchodźcami w skali globalnej oraz 
o doświadczeniach Turcji w przyjmowaniu 
migrantów i warunkach życia uchodźców. 
W  swoim wystąpieniu wicemarszałkini 
Gabriela Morawska-Stanecka podkreśliła,  
że w związku z rosyjską agresją na Ukrainę 
Polska znalazła się na 2. miejscu na świe-
cie pod względem liczby uchodźców, którzy 
przybyli do naszego kraju w ciągu 3 miesię-
cy. Stanowi to wyzwanie zarówno dla nas, 
jak i dla krajów sąsiadujących oraz całej Unii 
Europejskiej.

po pandemii COVID-19 i pomocy najbardziej 
dotkniętym jej skutkami. W oświadczeniu 
zaapelowano też o przywrócenie pokoju i in-
tegralności terytorialnej Ukrainy.

W  Genewie wicemarszałkini Gabrie-
la Morawska-Stanecka spotkała się z sekre- 
tarzem generalnym Unii Międzyparlamen-
tarnej Martinem Chungongiem, z  którym 
rozmawiała o  sytuacji w  Ukrainie, a  także 
o tym, w jaki sposób demokracja parlamen-
tarna może się przyczynić do zakończenia tej 
wojny. Mowa była też o wsparciu wysiłków 
Polski w pomoc dla uchodźców wojennych. 
Wicemarszałkini Senatu, wspólnie ze stałym 
przedstawicielem RP przy ONZ w Genewie 
Zbigniewem Czechem, wzięła również udział 
w otwarciu 50.  sesji Rady Praw Człowieka 
ONZ. Wysłuchała rocznego raportu wysokiej 
komisarz ds. praw człowieka ONZ Michelle 
Bachelet.

Międzynarodowa konferencja poświęcona 
migracji

20–21 czerwca 2022 r. w  Stambule wice-
marszałkini Gabriela Morawska-Stanecka 
i senator Margareta Budner wzięły udział  
w konferencji na temat migracji, zorgani-
zowanej przez Unię Międzyparlamentarną 
i Wielkie Narodowe Zgromadzenie Turcji. 
Celem konferencji było m.in. wskazanie 
sposobów, które pomogą efektywnie roz-
wiązywać związane z tym problemy. Pod-
czas spotkania debatowano na temat roli 
parlamentów w implementowaniu regulacji 
odpowiadających na wyzwania wynikające 

Spotkanie z sekretarzem generalnym Unii Międzyparla-
mentarnej Martinem Chungongiem.

Wicemarszałkini Gabriela Morawska-Stanecka i senator 
Margareta Budner podczas konferencji na temat migracji 
w Stambule. 

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

https://www.senat.gov.pl/aktualnoscilista/?kategoria=8
https://www.senat.gov.pl/aktualnoscilista/?kategoria=8
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Dyplomy odebrali także laureaci 16. edy-
cji konkursu z 2021 r., zatytułowanej „Choć 
nauka nie ma ojczyzny, uczony ją posiada”, 
której celem było pokazanie wkładu polskich 
naukowców za granicą w rozwój światowej 
nauki i ich relacji z Polską. Pierwszą nagro-
dę przyznano Marzenie Wróbel-Szale z Pol-
skiego Radia Zachód, drugą Iwonie Piętak 
z  Radia Rzeszów, 2 równorzędne trzecie 
nagrody – Ewie Trzcińskiej z portalu po-
lacywewłoszech.com i Joannie Gąsce z Ra-
dia Kraków. Wyróżnienie otrzymał Tomasz 
Wolff z „Głosu”, gazety Polaków w Republi-
ce Czeskiej. W imieniu laureatów Senatowi 
i marszałkom za kontynuowanie konkursu 
polonijnego dla dziennikarzy podziękowała 
Ewa Szkurłat z Radia Kraków. „Obserwu-
jąc ten konkurs, widzimy, że jego tematy są 
dowodem na wielką uważność i wrażliwość 
Senatu na tematy polonijne” – powiedziała.

Obchody Dnia Polonii i Polaków za Granicą 
w Irlandii

Marszałek Tomasz Grodzki wraz z delegacją 
29–30 kwietnia 2022 r. złożył wizytę w Ir-
landii, by wspólnie z mieszkającymi tam Po-
lakami świętować Dzień Polonii i Polaków  
za Granicą, który przypada 2 maja. Marszał-
kowi towarzyszyli senatorowie: Alicja Chybi-
cka, Jolanta Hibner, Jadwiga Rotnicka, Lidia 
Staroń, Wojciech Ziemniak i szef Kancelarii 
Senatu Adam Niemczewski. 

Senatorowie odwiedzili szkołę polonijną 
w Dublinie – Polską Akademię Wiedzy, gdzie 
wzięli udział w uroczystej akademii, zorgani-
zowanej dla uczczenia Dnia Polonii i Polaków 
za Granicą, Dnia Flagi i święta Konstytucji 
3 maja. Uczniowie zaprezentowali specjalnie 
przygotowany program artystyczny – recy-
towali wiersze, śpiewali polskie piosenki, 
zaprezentowali polskie i  irlandzkie tańce. 
Podczas uroczystości marszałek Tomasz 
Grodzki z uznaniem mówił o prężnej dzia-
łalności placówki, możliwej dzięki staraniom 
dyrekcji i nauczycieli oraz zaangażowaniu 
rodziców, we współpracy z polską ambasa-
dą. Wyraził także wdzięczność za życzliwość 
irlandzkich władz edukacyjnych dla szkół 

Uroczystość wręczenia dyplomów  
laureatom Konkursu o Nagrodę  
Marszałka Senatu

W Senacie 22 kwietnia 2022 r. odbyła się 
uroczystość wręczenia dyplomów laure-
atom dwóch edycji Konkursu o  Nagrodę 
Marszałka Senatu dla dziennikarzy polskich 
i polonijnych w 2020 i 2021 r. Podczas gali 
przewodniczący jury wicemarszałek Michał 
Kamiński podkreślił, że Senat przykłada 
ogromną wagę do misji, jaką jest podtrzy-
mywanie więzi z Polakami mieszkającymi 
za granicą, a także do pracy dziennikarzy, 
którzy te więzi umacniają. Dziennikarzom 
i laureatom konkursu podziękował, że tak 
wiele robią dla polskiego ducha i polskiej 
myśli za granicą.

Podczas gali dyplomy otrzymali laureaci 
15. edycji konkursu z 2020 r., odbywającej 
się pod hasłem „Człowiek rodzi się nie so-
bie, lecz dla swojej ojczyzny”, której finał nie 
mógł się odbyć z powodu pandemii. Jej celem 
było znalezienie – w kontekście 100-lecia bi-
twy warszawskiej – odpowiedzi na pytanie, 
czy Polaków ponad granicami łączy pamięć 
o  wielkich wydarzeniach historycznych. 
Pierwszą nagrodę otrzymali Sonia Pajgert 
i Wiktor Pajgert z Narodowo-Kulturalnego 
Stowarzyszenia Polaków z Odessy „Polska 
nuta”, drugą – Iwona Piętak z Radia Rze-
szów. Przyznano 2 równorzędne trzecie na-
grody: Ewie Szkurłat z Radia Kraków i Ewie 
Trzcińskiej z  portalu polacywewłoszech.
com. Wyróżnienie otrzymała Sława Rataj-
czak z portalu Gazeta Rynek–Hamburg. 

Senat i Polonia

Wicemarszałek Michał Kamiński i laureatka pierwszej 
nagrody 15. edycji konkursu o Nagrodę Marszałka Senatu 
Sonia Pajgert. 
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zaangażowania młodych Polaków w działal-
ność organizacji polonijnych. Senatorowie 
żywo interesowali się problemami Polonii. 

Kulminacyjnym punktem wizyty de-
legacji Senatu w  Irlandii były uroczyste 
obchody Dnia Polonii i Polaków za Grani-
cą w Ambasadzie RP w Dublinie. Podczas 
uroczystości minutą ciszy uczczono pamięć 
ofiar rosyjskiej agresji na Ukrainę. „Obcho-
dzimy dwudziestolecie Dnia Polonii i Po-
laków za Granicą. Jest to święto połączone 
z Dniem Flagi, lecz przede wszystkim konty-
nuacja tradycji przedwojennego Dnia Opieki 
nad Polakami na Obczyźnie, który ustano-
wił Senat II RP” – mówił podczas spotkania 
marszałek Tomasz Grodzki. Jak zaznaczył, 
„Senat jest moralnie zobowiązany do spra-
wowania opieki nad Polonią. Niezwykle cie-
szy nas, że nasi rodacy, którzy przyczyniają 

polskojęzycznych, która „bardzo spaja na-
sze narody”.

Senatorowie spotkali się też z przed-
stawicielami najstarszych organizacji po-
lonijnych w Irlandii, zrzeszonych w Domu 
Polskim w  Dublinie. Podczas spotkania 
marszałek Tomasz Grodzki poinformował 
o  zawiązaniu Senackiej Grupy Przyjaźni 
Polsko-Irlandzkiej. Wyraził przekonanie,  
że przyczyni się ona do wzmocnienia relacji 
między obu państwami. Jak podkreślił, dzia-
łalność Domu Polskiego w Dublinie wzbudza 
podziw. O  jego funkcjonowaniu i  podej-
mowanych inicjatywach mówiły prezes  
Ogniska Polskiego dr Janina Lyons i prezes 
Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalne-
go Krystyna Pycińska-Tylor. Prezes Towa-
rzystwa Irlandzko-Polskiego dr Jarosław 
Płachecki zwrócił uwagę na zmniejszenie 

Wizyta w szkole polonijnej w Dublinie.

Obchody Dnia Polonii i Polaków za Granicą w Ambasadzie RP w Dublinie.
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i potrzebie zapewnienia zrównoważonego 
rozwoju miast. Senatorowie spotkali się też 
z rektor Kolegium Trójcy Świętej (Trinity 
College) w Dublinie Lindą Doyle. W spotka-
niu uczestniczyło także 46 polskich studen-
tów i pracowników tej najstarszej irlandzkiej 
uczelni. Jak poinformowała Linda Doyle, 
obecnie studiuje tu 156 Polaków. Podkreśli-
ła też, że w ciągu 5 lat przy udziale Polaków 
w kolegium powstało 541 prac naukowych. 

Podczas wizyty w Irlandii senatorowie 
złożyli kwiaty pod pomnikiem Constance 
Markievicz, irlandzkiej działaczki niepodle-
głościowej i społecznej, żony polskiego arty-
sty Kazimierza Dunin-Markiewicza.

Orędzie marszałka Senatu do Polonii  
i Polaków za granicą

Z okazji obchodzonego 2 maja Dnia Polo-
nii i Polaków za Granicą marszałek Tomasz 
Grodzki zwrócił się do naszych rodaków 
mieszkających poza granicami kraju:

„Już po raz 20. obchodzimy w tym roku 
Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Usta-
nowione w 2002 r. z inicjatywy Senatu RP 
święto jest wyrazem uznania dla wielowie-
kowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków 
z zagranicy w odzyskanie przez naszą ojczy-
znę niepodległości. To także dowód naszego 
szacunku dla waszej wierności, przywiąza-
nia do polskości i pomocy krajowi w najtrud-
niejszych momentach.

Jubileuszowe świętowanie splata się 
w tym roku z inną wspaniałą rocznicą. Je-
sienią będziemy bowiem obchodzić stulecie 
pierwszego posiedzenia Senatu, odrodzone-
go na mocy konstytucji marcowej z 1921 r.  
Od samego początku to właśnie Senat wziął 
pod swoje skrzydła rozproszonych po całym 

się do dobrobytu tej ziemi i budują wizeru-
nek Polaka jako fachowca, w  sercu noszą 
polskość”. Marszałek Senatu dziękował Po-
lonii za pomoc udzielaną uchodźcom z Ukra-
iny. „Wizyta w Buczy zmieniła mój pogląd  
na świat i utwierdziła mnie w przekonaniu,  
że ta wojna musi się skończyć zwycięstwem 
wolnego świata. Dlatego tak ważne jest, by-
śmy pozostali zjednoczeni” – przekonywał.

Podczas wizyty w Irlandii senatorowie 
spotkali się z przewodniczącym Senatu Ir-
landii Markiem Dalym. Głównym tematem 
rozmowy była wojna w Ukrainie. Marszałek, 
ostrzegając przed zagrożeniem ze strony Ro-
sji, podkreślił, że potrzebne są zjednoczenie 
i współpraca, „aby wolny świat mógł po raz 
kolejny zwyciężyć nad tyranią i nad rządami 
dyktatorskimi”. Politycy rozmawiali też o po-
mocy humanitarnej, udzielanej uchodźcom 
z Ukrainy przez oba kraje. Przewodniczący 
irlandzkiego parlamentu wyraził podziw 
dla Polaków za okazane wsparcie, udzielone 
tak wielu obywatelom Ukrainy, którzy ucie-
kli przed wojną. Rozmawiano także o spot-
kaniu z Polonią i Polakami mieszkającymi 
w Irlandii z okazji Dnia Polonii i Polaków 
za Granicą. „Przyjeżdżamy tu z okazji Dnia 
Polonii. W Irlandii to wielka grupa, ponad 
120 tys. osób. Dla dumnych Polaków ważnym 
jest, by nigdy nie traktowano ich jak obywa-
teli drugiej kategorii” – wskazał marszałek 
Tomasz Grodzki. Mowa była także o utwo-
rzeniu grup przyjaźni irlandzko-polskiej 
w Senatach obu krajów. 

Delegacja Senatu spotkała się rów-
nież z burmistrz Dublina Alison Gilliland. 
Rozmawiano m.in. o różnicach w funkcjo-
nowaniu samorządów w Irlandii i Polsce. 
Mówiono także o  wyzwaniach w  związ-
ku z  przybyciem uchodźców z  Ukrainy 

Spotkanie z przewodniczącym Senatu Irlandii Markiem Dalym.



592 (22) – kwiecień–czerwiec 2022 r.

zjednoczeni pod biało-czerwonym sztanda-
rem z Polakami na całym świecie”.

Chicagowska parada z okazji rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 maja

Na zaproszenie prezes Związku Klubów 
Polskich w  USA Łucji Mirowskiej-Kopeć 
senatorowie Halina Bieda i Ryszard Majer  
7 maja 2022 r. reprezentowali Senat podczas 
Parady Dnia Konstytucji 3 maja w Chicago, 
najważniejszego w Stanach Zjednoczonych 
wydarzenia polonijnego. Tegoroczna parada 
w związku z wojną w Ukrainie odbyła się pod 
hasłem „Wolność i pokój dla świata”. Podczas 
wizyty w Chicago senatorowie złożyli kwiaty 
pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki, wzię-
li udział we mszy św. w  intencji ojczyzny 
i spotkali się z przedstawicielami Związku 
Klubów Polskich i Komitetu Parady.

świecie rodaków. Jest dla nas honorem 
i dumą, że jako senatorowie X kadencji Naj-
jaśniejszej Rzeczypospolitej kontynuujemy 
tę tradycję i  nie zaprzestaliśmy jej nawet 
mimo tego, że z powodu decyzji politycz-
nych Senat nie może już państwa wspie-
rać finansowo i materialnie tak, jak robił to 
wcześniej. Wciąż jednak dbamy i będziemy 
dbać o utrzymanie państwa więzi z krajem. 
Wasze problemy są dla nas niezwykle ważne. 
Jestem niezwykle rad, że Senat wciąż jest dla 
państwa pożądanym i ważnym partnerem, 
że darzycie nas zaufaniem. Miałem okazję 
przekonać się o tym podczas swojej niedaw-
nej wizyty w Irlandii, gdzie razem z naszymi 
licznymi rodakami świętowaliśmy Dzień Po-
lonii i Polaków za Granicą.

Życzę wszystkim Polkom i  Polakom 
poza granicami kraju, by przynależność 
do wielkiego narodu polskiego była zawsze 
Waszym powodem do chwały, byście nieśli 
Ojczyznę w sercu i byli jej najlepszymi amba-
sadorami na całym globie. Niech tam, gdzie 
jesteście, spełniają się Wasze marzenia i pla-
ny. Pamiętajcie, że w Senacie macie zawsze 
wsparcie i opiekę.

Szczególne słowa pragnę skierować 
do umęczonych wojną naszych Rodaków 
w Ukrainie i  tych w Białorusi, prześlado-
wanych przez dyktatorskie rządy. Ojczyzna 
o Was pamięta. Nie jesteście sami. My tu, 
w Polsce, robimy wszystko, by choć trochę 
ulżyć wam w  cierpieniu. Głęboko wierzę,  
że wkrótce będziemy mogli razem z wami 
świętować Waszą wolność i niepodległość, 

Marszałek Tomasz Grodzki.

Senatorowie Halina Bieda i Ryszard Majer (od lewej) podczas Parady Dnia Konstytucji 3 maja w Chicago.
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w branży lotniczej, i spotkali się z jego właś-
cicielem Andrzejem Sochajem. W  parku 
Konfederacji w  Ottawie delegacja złożyła 
kwiaty pod monumentem kanadyjskich lot-
ników, którzy zginęli, niosąc pomoc Polsce 
podczas II wojny światowej, w szczególno-
ści powstańcom warszawskim. Tego samego 
dnia odbyło się spotkanie z przedstawicie-
lami kanadyjskiej Polonii w Domu Polskim 
Stowarzyszenia Polskich Kombatantów 
w Kanadzie.

14 czerwca delegacja złożyła wizytę w ka-
nadyjskim parlamencie. W Senacie polskich 
gości przyjął jego przewodniczący George  
J. Furey. W Izbie Gmin delegację powitał poseł 
Irek Kusmierczyk, przewodniczący Kanadyj-
sko-Polskiej Grupy Międzyparlamentarnej. 

Wizyta wicemarszałka Senatu w Kanadzie

11–14 czerwca 2022 r. wicemarszałek Marek 
Pęk złożył wizytę w Kanadzie. Pierwszego 
dnia wziął udział w uroczystości wręczenia 
świadectw i dyplomów uczniom Szkoły Pol-
skiej im. gen. Józefa Hallera przy Konsulacie 
Generalnym RP w Toronto. 12 czerwca dele-
gacja złożyła kwiaty i wieńce pod pomnikiem 
Katyńskim oraz tablicami upamiętniający-
mi ofiary katastrofy smoleńskiej i Sybiraków 
w  Toronto. Uczestniczyła też w  103. piel-
grzymce do polskiego cmentarza wojskowe-
go w Niagara on the Lake, gdzie spoczywają 
polscy ochotnicy z Kanady i Stanów Zjedno-
czonych, szkoleni w latach 1917–19 w miej-
scowym obozie Camp Kosciuszko, których 
20 tys. dołączyło do armii gen. Józefa Hallera 
i walczyło o niepodległość Polski i w obro-
nie jej granic. Parlamentarzyści uczestniczy-
li też we mszy św. i oddali hołd żołnierzom 
Błękitnej Armii. Po uroczystości spotkali się 
z Polonią z Kanady i Stanów Zjednoczonych 
w Domu Polskim w St. Catharines.

13 czerwca delegacja spotkała się z gu-
bernator Ontario Elizabeth Dowdeswell. 
a także z przewodniczącym parlamentu pro-
wincji Ontario Tedem Arnottem. W Missis-
saudze parlamentarzyści zwiedzili zakład 
Cyclone Manufacturing, który produkuje 
części do samolotów dla największych firm 

Wicemarszałek Marek Pęk podczas 103. pielgrzymki do 
polskiego cmentarza wojskowego w Niagara on the Lake.

103. pielgrzymka do polskiego cmentarza wojskowego w Niagara on the Lake.
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współpracy między parlamentami Polski 
i Kanady, kanadyjskiej Polonii, a także woj-
ny w Ukrainie i wsparcia tego kraju w walce 
z rosyjską agresją.

Polscy parlamentarzyści rozmawiali następ-
nie z członkami tej grupy oraz Stałej Komisji 
Spraw Zagranicznych i  Rozwoju Między-
narodowego. Spotkanie dotyczyło rozwoju 

Przegląd wydarzeń

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

Wydarzenia upamiętniające  
100-lecie Senatu II RP odrodzonego  
po latach zaborów 

W ramach obchodów 100. rocznicy pierw-
szego posiedzenia Senatu II RP przygoto-
wano szereg imprez przypominających 
zarówno to ważne wydarzenie, jak i histo-
rię oraz współczesność Izby wyższej pol-
skiego parlamentu. Z okazji przypadającego 
28  listopada  2022  r. jubileuszu Kancela-
ria Senatu przygotowała wystawę „Senat 
wczoraj i dziś – w 100. rocznicę pierwsze-
go posiedzenia Senatu II RP”. Bogato ilu-
strowana ekspozycja, opracowana przez 
historyka prof. Jerzego Kochanowskie-
go, ukazuje najważniejsze fakty z historii 
Izby wyższej od jej powstania do czasów 
współczesnych. Wiele uwagi poświęcono 
Senatowi w II RP, kiedy to na mocy kon-
stytucji marcowej z  1921  r. powrócono  
do przedrozbiorowej tradycji parlamentu 
dwuizbowego. Wystawa prezentowana jest 
w wersji szerszej – plenerowej i skróconej, 
która towarzyszy m.in. posiedzeniom wy-
jazdowym komisji senackich, organizowa-
nym w wielu miastach Polski w związku 
z jubileuszem. Rozszerzoną wersję wystawy  
po raz pierwszy prezentowano od 4 kwiet-
nia do 15 maja 2022 r. w Warszawie, na pla-
cu na Rozdrożu, a od 16 maja do 6 czerwca 
2022 r. – przy Krakowskim Przedmieściu.

Z okazji jubileuszu Kancelaria Senatu 
wspólnie z Katedrą Prawa i Instytucji Unii 
Europejskiej Wydziału Nauk Politycznych 
i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu 
Warszawskiego zorganizowała ogólnopolski 

konkurs dla uczniów szkół ponadpodsta-
wowych „Senat RP – jego rola i znaczenie 
w  systemie politycznym Rzeczypospoli-
tej Polskiej”. 8 kwietnia 2022 r. w Senacie 
nagrody 30  laureatom konkursu wręczył 
marszałek Tomasz Grodzki. Oprócz nagród 
rzeczowych i finansowych zwycięzcy otrzy-
mali indeksy wyższych uczelni. 

Historia Izby wyższej polskiego par-
lamentu była tematem przewodnim tego-
rocznej, 3. edycji ogólnopolskiej Olimpiady 
Historycznej Juniorów. Jej finał odbył się 
23  kwietnia  2022  r. na Wydziale Historii 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu. Wzięło w nim udział 61 uczniów, 
wyłonionych spośród 1006  uczestników  
ze 174  szkół podstawowych. Zwycięzcom 
konkursu nagrody wręczyła senator Jadwi-
ga Rotnicka, a 27 kwietnia 2022 r. w Senacie 
spotkał się z nimi marszałek Tomasz Grodz-
ki. Laureaci otrzymali od marszałka Sena-
tu egzemplarze Konstytucji RP i upominki. 

Marszałek Tomasz Grodzki podczas zwiedzania wysta-
wy plenerowej „Senat wczoraj i dziś – w 100. rocznicę 
pierwszego posiedzenia Senatu II RP” na warszawskim 
placu na Rozdrożu.

https://www.senat.gov.pl/polonia/
https://www.senat.gov.pl/polonia/
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W  ocenie marszałka Tomasza Grodzkie-
go SGH to ośrodek akademickiej wolno-
ści, kreatywnego sporu, prymatu wiedzy 
nad teoriami spiskowymi. „Dziś jesteście 
szczególnie potrzebni, bo wyzwania eko-
nomiczne, stojące przed polską, europej-
ską i  światową gospodarką, są ogromne. 
Życzyłbym nam wszystkim, aby państwa 
działalność przyczyniła się do powro-
tu normalnej, prawdziwej gospodarki 

Zwiedzili także Senat i przysłuchiwali się 
obradom 41. posiedzenia.

26 maja 2022 r. odbyła się konferen-
cja „Senat, gospodarka i przedsiębiorczość. 
Refleksje z okazji 100. rocznicy pierwszego 
posiedzenia Senatu II RP oraz 115. roczni-
cy powstania Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie”, podczas której debatowa-
no na temat gospodarki i przedsiębiorczo-
ści w dwudziestoleciu międzywojennym. 

Marszałek Tomasz Grodzki z laureatami konkursu „Senat RP – jego rola i znaczenie w systemie politycznym Rzeczy-
pospolitej Polskiej”, 8 kwietnia 2022 r.

Spotkanie marszałka Senatu z laureatami 3. edycji ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej Juniorów, 23 kwietnia 2022 r.
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W elbląskim parku Planty wspólnie z wła-
dzami miasta, parlamentarzystami, samo-
rządowcami i uczniami wziął udział w akcji 
sadzenia „Dębów demokracji”, a w Bibliotece 
Elbląskiej otworzył okolicznościową wysta-
wę „Historia i teraźniejszość – w 100. rocz-
nicę pierwszego posiedzenia Senatu II RP”. 
Marszałek Tomasz Grodzki dyskutował tak-
że z elbląską młodzieżą o tym, jak i dlacze-
go warto się angażować w życie społeczne. 
Namawiał młodych ludzi do podejmowania 
działalności społecznej i politycznej. 

Energia jądrowa ważnym elementem  
bezpieczeństwa energetycznego

5 kwietnia 2022 r. w Senacie odbyła się kon-
ferencja „Rola energetyki jądrowej w ochro-
nie klimatu”, zorganizowana przez Komisję 

i  polityki monetarnej w  Polsce” – wska-
zywał marszałek Senatu. Rektor SGH  
prof. Piotr Wachowiak przypomniał nato-
miast, że w Senacie zasiadali wybitni repre-
zentanci tej uczelni. Podkreślił, że zarówno 
Senat, jak i SGH kierują się tymi samymi 
wartościami: uczciwością, szacunkiem, 
prawdą, współpracą i profesjonalizmem. 
W opinii byłego senatora i byłego rektora 
SGH prof. Marka Rockiego podobieństwo 
między Senatem a uczelnią polega właśnie 
na tym, że starają się wypracować obiek-
tywnie najlepsze standardy. Konferencji 
towarzyszyła ekspozycja przypominają-
ca senatorów II RP związanych ze Szkołą 
Główną Handlową, m.in.: rektorów SGH 
– Bolesława Miklaszewskiego i  Aleksan-
dra Jackowskiego, jej wykładowców – Jó-
zefa Buzka i Stefana Starzyńskiego, a także 
absolwentów – Mariana Drozdowskiego  
i Helenę Sujkowską.

W  związku z  senackim jubileuszem  
6 czerwca 2022 r. marszałek Tomasz Grodzki 
złożył wizytę w województwie warmińsko-
-mazurskim, gdzie odwiedził Braniewo i El-
bląg. Marszałkowi towarzyszył senator Jerzy 
Wcisła. Podczas spotkania z uczniami Szkoły 
Podstawowej nr 3 im. Senatu RP w Braniewie 
– jedynej szkoły w Polsce noszącej imię Izby 
– marszałek wręczył nagrody zwycięzcom 
dyktanda „Senat wczoraj i dziś – w 100. rocz-
nicę pierwszego posiedzenia Senatu II RP”. 

Wystawa poświęcona senatorom II RP związanym  
ze Szkołą Główną Handlową. 

Spotkanie marszałka Tomasza Grodzkiego z młodzieżą w Bibliotece Elbląskiej.
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czas budowy elektrowni, ich wysokie kosz-
ty, brak akceptacji społecznej i obawy miesz-
kańców przed lokalizacją takich obiektów 
na ich terenie. W tym kontekście zwracano 
uwagę na potrzebę konsultacji społecznych 
i działania zgodnie z przepisami. 

Senackie obchody roku Władysława 
Bartoszewskiego

W ramach, ustanowionego przez Senat, roku 
Władysława Bartoszewskiego w  siedzibie 
Izby zaprezentowano wystawy „Władysław 
Bartoszewski. Pod tym samym Niebem”,  
otwartą 16 lutego 2022 r., oraz „Bartoszewski 
1922–2015. Pod prąd – Pamięć – Pojednanie”, 
którą 12 kwietnia 2022 r. otworzył marszałek 
Tomasz Grodzki. „Dziedzictwo prof. Barto-
szewskiego jest niezbywalne, ono nie umrze. 
Z jego życia możemy czerpać naukę, jak żyć, 
aby służyć innym, jak pracować, aby Rzecz-
pospolita miała się jak najlepiej, jak działać 
na rzecz pojednania narodów, praworząd-
ności, poszanowania drugiego człowieka, 
zrozumienia dla mniejszości i wielu innych 
wartości, które wspólnie wyznajemy jako 
wspólnota wolnego świata” – podkreślił. 

„Polityka i  przyzwoitość. Wartości 
Władysława Bartoszewskiego” to temat 
konferencji, którą 25 kwietnia 2022 r. zor-
ganizowała w Senacie Komisja Spraw Za-
granicznych i Unii Europejskiej wspólnie  
ze Stowarzyszeniem Skwer Władysława 
Bartoszewskiego. Jej uczestnicy rozma-
wiali o  zasługach prof. Bartoszewskiego 
dla polityki polskiej i  międzynarodowej, 

Nadzwyczajną ds. Klimatu. Dyskusję zdomi-
nowały kwestie związane z potrzebą kom-
plementarności energetyki jądrowej i OZE, 
planowaną budową elektrowni atomowej 
w Polsce, a także jej wpływem na środowi-
sko. Jak podkreślano, energetyka jądrowa 
może powstrzymać kryzys klimatyczny. 
W ocenie ekspertów stanowi ona stabilne 
źródło niskoemisyjne, tym bardziej że roz-
budowa wiatraków i paneli fotowoltaicznych 
oraz przesyłanie energii wiatrowej z innych 
krajów nie wystarczą do obniżenia emisji 
CO2. Dlatego należy postawić na energety-
kę jądrową, która umożliwia wykorzystanie 
prawie całej wytworzonej mocy. Zdaniem 
ekspertów przyszłość energetyki to energia 
jądrowa i OZE jako komplementarne źród-
ła energii. Wśród pozytywów energetyki ją-
drowej wymieniano m.in. odejście od węgla, 
zmniejszenie emisji szkodliwych substancji, 
rozwój gospodarki, tworzenie nowych miejsc 
pracy, wzrost atrakcyjności polskiej energe-
tyki. Za trudności uznano natomiast długi 

Konferencja „Rola energetyki jądrowej w ochronie 
klimatu”.

Otwarcie wystawy „Bartoszewski 1922–2015. Pod prąd – Pamięć – Pojednanie”.
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Senackie zespoły o zmianach  
w Polskim Ładzie

W Senacie wiele uwagi poświęcono sytuacji 
zarówno przedsiębiorców, jak i zwykłych po-
datników, m.in. osób wychowujących samot-
nie dzieci, po wprowadzeniu Polskiego Ładu. 
Dwukrotnie obradowały senackie zespoły: 
ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz 
ds. Zrównoważonego Rozwoju. O zmianach 
podatkowych dotyczących samotnych ro-
dziców rozmawiano też podczas konferen-
cji „Dzielni Samodzielni – samotni rodzice 
a podatki w Polsce”. 

a  także o  jego doktrynie przyzwoitości, 
dialogu i skuteczności w osiąganiu celów. 
Podkreślali wyjątkowość Władysława Barto-
szewskiego. Zwracali uwagę, że swój sposób 
uprawiania polityki oparł na wartościach, 
tolerancji i  dialogu. Walczył o  pojedna-
nie polsko-niemieckie i polsko-żydowskie. 
W  polsko-niemieckim porozumieniu wi-
dział drogę do budowy silnej Europy, opartej 
na fundamencie wartości i przyzwoitości. 
Przyświecała mu wizja demokratycznej Pol-
ski, Europy tolerancji i dialogu, tożsamości 
zbiorowej włączającej sąsiadów, a nie ich 
wykluczającej. 

Konferencja „Polityka i przyzwoitość. Wartości Władysława Bartoszewskiego”.

Konferencja prasowa uczestników posiedzenia senackich zespołów: ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz  
ds. Zrównoważonego Rozwoju, 22 kwietnia 2022 r.
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Stowarzyszenia „Samotni Rodzice”, są oni 
obciążeni przez państwo wyższymi podat-
kami niż pełne rodziny. Senator Magdalena 
Kochan przypomniała, że Izba, nie czekając 
na zmianę Polskiego Ładu, skierowała do 
Sejmu projekt, który przywraca przepisy, 
obowiązujące od 1993 do 2021 r., umożli-
wiające wspólne rozliczanie się z dzieckiem. 
Senator Magdalena Kochan zwróciła uwagę,  
że inną grupą poszkodowaną z  powodu 
wprowadzenia Polskiego Ładu są organiza-
cje pozarządowe. Stąd postulat zmiany wy-
sokości odpisu na nie z 1 na 1,5%. 

O potrzebie wspólnego rozliczania się 
z dziećmi przez samotnych rodziców roz-
mawiano także 1 czerwca 2022 r., podczas 
konferencji „Dzielni Samodzielni – samot-
ni rodzice a podatki w Polsce”, zorganizowa-
nej z inicjatywy senator Magdaleny Kochan, 
posłanki Marzeny Okły-Drenowicz oraz 
przewodniczącego Klubu Parlamentarnego 
„Koalicja Obywatelska – Platforma Obywa-
telska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zie-
loni” posła Borysa Budki. 

Spotkania w ramach cyklu  
„Dialogi senackie”

25 kwietnia 2022 r. odbyła się czwarta z cy-
klu debat młodzieżowych „Dialogi senackie”, 
tym razem poświęcona „szkole i wagarom”. 
Jej uczestnicy zastanawiali się, co należało-
by zmienić, żeby szkoła przestała być miej-
scem, którego nie lubi – jak wynika z danych 
GUS – aż 53,5% uczniów. Podczas dyskusji 
wskazywano m.in. na problem wypalenia za-
wodowego dużej grupy nauczycieli, niskich 
zarobków i małego prestiżu tego zawodu. 

Na konieczność uporządkowania pol-
skiego systemu podatkowego, tak aby był sta-
bilny, długookresowy i sprawiedliwy, a także 
na potrzebę przyjęcia karty dobrych praktyk 
podatkowych 22 kwietnia 2022 r. wskazywali 
uczestnicy posiedzenia senackich zespołów: 
ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz 
ds. Zrównoważonego Rozwoju. Krytycznie 
ocenili przedstawiony przez rząd 24 marca 
2022 r. projekt nowelizacji ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych oraz nie-
których innych ustaw, który, ich zdaniem, 
spowoduje kolejny spadek dochodów włas-
nych jednostek samorządu terytorialnego. 
Apelowali do rządu o wycofanie lub przy-
najmniej zawieszenie niektórych rozwiązań  
do czasu ich poprawienia. 

Temat kolejnego posiedzenia sena-
ckich zespołów 27 maja to „Zmiany w Pol-
skim Ładzie – czy naprawiono już wszystko, 
co zepsuto?”. W trakcie debaty postulowa-
no wprowadzenie szeregu zmian mających 
naprawić negatywne skutki niektórych 
przepisów Polskiego Ładu. Zaproponowano 
m.in. zniesienie rocznego limitu wysokości 
składki zdrowotnej możliwej do zaliczenia 
do kosztów przychodu, tak aby można było 
odliczać całą składkę. Apelowano o umożli-
wienie przedsiębiorcom ponownego wyboru 
dowolnej formy opodatkowania po zakoń-
czeniu roku podatkowego. Postulowano 
powiązanie wysokości kwoty wolnej od po-
datku z wysokością wynagrodzenia mini-
malnego. Apelowano także, by kwota wolna 
nie była obciążona składką zdrowotną. Wie-
le uwagi poświęcono też podatnikom będą-
cym rodzicami samotnie wychowującymi 
dzieci. W ocenie Danuty Zduńczyk, prezes 

Posiedzenie senackich zespołów: ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz ds. Zrównoważonego Rozwoju,  
27 maja 2022 r.
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perspektywy adwersarzy, z  szacunkiem, 
bez uprzedzeń, z dbałością o kulturę wypo-
wiedzi – to niektóre z wniosków z debaty 
„Dyskusja i hejt”, która odbyła się 3 czerwca  
2022 r., podczas szóstego spotkania w ra-
mach „Dialogów senackich”. Debatę zdomi-
nowały kwestie dotyczące mowy nienawiści.  
Zwracano uwagę, że to nowe, trudne do ok- 
reślenia zjawisko coraz bardziej się rozpo-
wszechnia. Mówiono o roli mediów społecz-
nościowych, a także ich odpowiedzialności 
za rozprzestrzenianie się hejtu, jego ne-
gatywnych skutkach i  sposobach obrony 
przed nim. Eksperci zalecali ignorowanie 
złośliwych komentarzy, niewdawanie się 
w  dyskusje czy usuwanie stron. Ich zda-
niem hejtowi nie da się zapobiec, trzeba jed-
nak z nim walczyć, a artykułowania swoich 
przekonań i  respektowania prawa do od-
miennych poglądów powinna uczyć szkoła.  
Z tą opinią zgodził się marszałek Tomasz 
Grodzki. „W  dyskusji starajcie się bronić 
swoich racji, ale słuchajcie argumentów dru-
giej strony. Zachowajcie zimną krew i chłod-
ny umysł” – radził.

Podsumowanie prac Zespołu  
ds. Spółki GetBack 

Podczas konferencji kończącej prace Sena-
ckiego Zespołu ds. Spółki GetBack, 26 kwiet-
nia 2022 r., zaprezentowano propozycje 

Mówiono o  systemowym problemie nad-
używania władzy – przez nauczycieli wobec 
uczniów, przez dyrektorów wobec nauczy-
cieli i przez kuratoria wobec dyrektorów.  
Za podstawowy problem uznano jednak brak 
woli politycznej i nieuwzględnianie przez 
władze głosu nauczycieli. Zarzuty dotyczy-
ły również anachroniczności programów 
nauczania i niepodążania szkoły za szybko 
zmieniającą się rzeczywistością. W ocenie 
uczestników debaty problem z podstawą pro-
gramową polega na wymaganiu od uczniów 
wiedzy książkowej, teoretycznej, wykutej  
na pamięć, a  nie kształceniu kompeten-
cji praktycznych, umiejętności uczenia się 
i krytycznego myślenia. 

„Pracownicy i pracodawcy” byli tema-
tem kolejnego spotkania zorganizowanego 
w  ramach „Dialogów senackich” 20 maja 
2022 r. Podczas dyskusji poruszano kwestie 
związane z łamaniem praw pracowniczych, 
m.in. tzw. umów śmieciowych, niepłaconych 
nadgodzin czy mobbingu i dyskryminacji 
pracowników. W ocenie uczestników deba-
ty polskie prawo pracy jest skomplikowane, 
a kodeks pracy – przestarzały i niedosto-
sowany do obecnej sytuacji gospodarczej.  
Jak podkreślano, przestrzeganie prawa pracy 
jest fundamentem zdrowego funkcjonowa-
nia firmy. 

Dyskusja powinna być prowadzo-
na z  empatią i  zdolnością przyjmowania 

6. spotkanie w ramach „Dialogów senackich”, 3 czerwca 2022 r.
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dochodowym, polegającą np. na odliczeniu 
do 20 tys.  zł od podstawy opodatkowania 
części zainwestowanych środków w podmiot 
finansowy. Zaproponowano także przyzna-
nie rzecznikowi finansowemu uprawnienia  
do wszczynania postępowań grupowych, 
wprowadzenie stałej opłaty w postępowa-
niach wytaczanych przez poszkodowanych 
przed sądem, a także przyjęcie zasady, że po-
siedzenia sądu powinny odbywać się w miej-
scu zamieszkania poszkodowanego. 

Zapobieganie dyskryminacji kobiet 
w sporcie

W  Senacie 11 maja 2022 r. debatowano  
na temat rozwiązań mających zapobiegać 
dyskryminacji i  nadużyciom wobec ko-
biet, ze szczególnym uwzględnieniem sfery 
sportu. Jak podkreślano podczas posiedze-
nia Parlamentarnego Zespołu ds. Spor-
tu Kobiet, równość płci w polskim sporcie 
pozostawia wiele do życzenia. Kobiety nie 
mają m.in. zapewnionego równego dostępu  
do zarządów związków sportowych ani rów-
nego z mężczyznami udziału w pracy szkole-
niowej i trenerskiej. W ocenie uczestniczek 
posiedzenia należy przeprowadzić audyt 
sportu kobiecego w  Polsce, który pokaże 
rzeczywiste problemy i skalę nierówności 
płci w polskim sporcie. W debacie podno-
szono też wątek dotyczący molestowania 
i różnego rodzaju sytuacji odnoszących się  

legislacyjne, mające wzmocnić system nad-
zoru finansowego, służące usprawnieniu 
funkcjonowania organów państwowych po-
wołanych do kontroli instytucji finansowych 
w celu eliminowania z  rynku podmiotów 
działających na szkodę obywateli i zapewnie-
nia pomocy osobom poszkodowanym w wy-
niku takich praktyk. Zespół zarekomendował 
m.in. oddzielenie wykonywania usług ate-
stacyjnych od doradztwa podatkowego, po-
noszenie przez biegłych odpowiedzialności 
nieograniczonej nie tylko za umyślne działa-
nia, ale także za rażące zaniedbania, zwięk-
szenie kar za umyślne działania biegłych 
rewidentów, wprowadzenie mechanizmów 
urealniających współdziałanie organów sie-
ci bezpieczeństwa finansowego. Zapropo-
nowano, by minister finansów przedstawiał 
co roku sprawozdanie dotyczące rynku fi-
nansowego i nadzorował Bankowy Fundusz 
Gwarancyjny, aby w Komisji Nadzoru Fi-
nansowego powstał departament do zwal-
czania przestępczości finansowej. W ocenie 
zespołu należy też przyjąć ustawę powołu-
jącą zintegrowany system ochrony klientów 
instytucji finansowych, a  także utworzyć 
fundusz rekompensacyjny. Zespół postu-
lował też wypłatę osobom poszkodowanym 
przez GetBack niewielkich sum, określonych 
procentowo, jako pomoc z budżetu państwa 
lub państwowych funduszy celowych dzia-
łających w sektorze finansów publicznych. 
Można by też wprowadzić zmianę w podatku 

Konferencja Senackiego Zespołu ds. Spółki GetBack.
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Polakom? Koszty i  zagrożenia «megapro-
jektu»”. Podczas debaty parlamentarzyści, 
eksperci, przedstawiciele samorządu i Rady 
Społecznej ds. Centralnego Portu Komunika-
cyjnego wskazywali na zagrożenia związane 
z jego budową i apelowali do rządu o wyco-
fanie się z tego przedsięwzięcia. W ocenie 
uczestników konferencji projekt budowy 
CPK został opracowany w innych realiach 
gospodarczych i jest nieuzasadniony z po-
wodów ekonomicznych. Wskazywano także 
na alternatywne rozwiązanie, polegające na 
modernizacji i utworzeniu duoportu z lot-
nisk Chopina i w Modlinie. Zdaniem eks-
pertów układ sieci kolejowej proponowany 
w ramach CPK nie jest dostosowany do sie-
ci osadniczej naszego kraju, a jej planowana 
rozbudowa nie rozwiąże problemu wyklu-
czenia komunikacyjnego. 

Problemy polskiego mieszkalnictwa

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu  
ds. Miast 24 maja 2022 r. poświęcono prob-
lemom polskiego mieszkalnictwa. Architek-
ci, urbaniści, inżynierowie budownictwa, 
przedstawiciele branży deweloperskiej za-
stanawiali się nad sposobami zwiększe-
nia zasobu mieszkań dostępnych cenowo. 
Wśród poruszanych tematów znalazły się 
m.in. zagadnienia dotyczące sytuacji miesz-
kaniowej w Polsce, struktury własnościowej 
lokali mieszkalnych, formy pomocy finan-
sowej państwa w dostępie do mieszkania. 
Zwracano uwagę, że obecnie mieszkanie 
jest częściej postrzegane jako towar i loka-
ta kapitału niż miejsce do zamieszkania. 

do seksualności. Jak wskazywały przed-
stawicielki związków sportowych, bar-
dzo daleko nam do przestrzegania zasad 
równościowych na poziomie krajów 
skandynawskich. Dlatego konieczna jest 
nowelizacja ustawy o równym traktowaniu, 
wprowadzająca zapis o równouprawnieniu 
kobiet i mężczyzn w sporcie, a także przy-
jęcie przez związki sportowe regulaminów 
równościowych i antymobbingowych, prze-
ciwdziałanie molestowaniu i przemocy sek-
sualnej. Należałoby też zastanowić się nad 
wprowadzeniem rozwiązań wyrównaw-
czych, jak kwoty czy parytety w sportowych 
organach przedstawicielskich. 

Debata poświęcona zagrożeniom 
związanym z Centralnym Portem 
Komunikacyjnym

W Senacie 23 maja 2022 r., z inicjatywy wice-
marszałka Michała Kamińskiego, odbyła się 
konferencja „CPK: dla Polaków czy przeciw 

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Sportu 
Kobiet.

Konferencja „CPK: dla Polaków czy przeciw Polakom? Koszty i zagrożenia «megaprojektu»”.
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Senacka debata o potrzebie edukacji  
historycznej na rzecz wolności

„Dbałość o prawdę historyczną i należyty jej 
przekaz w dobie zalewu fake newsów, kreo-
wania fałszywych bohaterów, przeinaczania 
historii staje się szczególną powinnością par-
lamentu” – wskazywał marszałek Tomasz 
Grodzki, otwierając 2 czerwca 2022 r. w Se-
nacie konferencję „Porozumienie na rzecz 
historii wolności”. Wyraził też nadzieję,  
że porozumienie będzie impulsem służącym 
obywatelskiemu formowaniu młodego po-
kolenia Polaków, od którego będzie zależał 
kształt naszego kraju, jego wolny i demokra-
tyczny charakter. 

„Po co nam historia” – pytał prof. An- 
drzej Friszke w  swoim wystąpieniu „Hi-
storia nie na sprzedaż. Pomiędzy nauką 
a  polityką”. W  jego ocenie społeczeństwo 
potrzebuje szczerej rozmowy o  przeszło-
ści, dokonaniach i  porażkach, bo tylko 

Czas jednak spojrzeć na mieszkanie jak na 
element infrastruktury – ważna jest nie 
tylko liczba budowanych mieszkań, ale tak-
że ich dostępność i jakość. W tym kontek-
ście wskazywano na potrzebę zapewnienia 
standardów urbanistycznych. Rozmawia-
no też o sposobach obniżenia kosztów bu-
dowy mieszkań, m.in. dzięki zwiększeniu 
dostępu deweloperów do działek budow-
lanych, uldze budowlanej i amortyzacji dla 
mieszkań pod wynajem, zerowemu VAT  
na pierwsze mieszkanie, popularyzacji 
najmu instytucjonalnego, a także innowa-
cyjnych rozwiązaniach w  budownictwie. 
Uczestnicy debaty postulowali lepsze wyko-
rzystanie wszystkich instrumentów polityki 
mieszkaniowej, przeznaczenie przez dewe-
loperów części mieszkań na cele społeczne, 
usprawnienie procesu inwestycyjno-budow-
lanego poprzez przyspieszenie wydawania 
decyzji środowiskowych, przeprowadzenie 
ewaluacji programów mieszkaniowych.

Konferencja „Porozumienie na rzecz historii wolności”.

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Miast.
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dotyczących zarówno edukacji, jak i walki 
z ubóstwem menstruacyjnym. 

Konieczność upowszechniania  
innowacyjnych standardów leczenia 
w Polsce

O  obecnej sytuacji w  ochronie zdrowia 
w Polsce oraz konieczności upowszechnie-
nia innowacyjnych standardów medycznych  
14 czerwca 2022 r. debatowali w  Sena-
cie członkowie Parlamentarnego Zespołu  
ds. Badań Naukowych i Innowacji w Ochro-
nie Zdrowia oraz zaproszeni eksperci. Pod-
czas posiedzenia zapoznano się z raportem 
dotyczącym ograniczeń w dostępie do in-
nowacyjnych terapii w  wypadku chorób 
rzadkich i przewlekłych w krajach Grupy 
Wyszehradzkiej, a także z portalem Access 
Gap, pierwszą interaktywną platformą in-
ternetową dotyczącą dostępu do innowacyj-
nych terapii w Polsce, Czechach, Słowacji 
i  na Węgrzech. Omówiono też programy 
zdrowotne w chorobach układu krążenia. 
W ocenie ekspertów dużej liczbie zgonów 
z  tego powodu można by zapobiec m.in. 
dzięki nowoczesnej terapii farmakologicznej, 
profilaktyce i wczesnej diagnostyce. Mowa 
była o  nowych wytycznych dotyczących 
diagnostyki i leczenia zaburzeń lipidowych.  
Jak wskazywano, szybka interwencja tera-
peutyczna w tym zakresie mogłaby pozwolić 
na uniknięcie nawet 55% przypadków cho-
rób sercowo-naczyniowych. Wskazywano  
na potrzebę stosowania nowoczesnych 
środków w leczeniu nadciśnienia tętnicze-
go, szczególnie preparatów złożonych SPC.  
Eksperci podkreślali znaczenie badań mo-
lekularnych i genetycznych w hematoonko-
logii. Mowa była też o ułatwieniu dostępu 
do technologii medycznych nielekowych, 

dzięki niezakłamanej pamięci można bu-
dować dojrzałość jednostek i całego narodu. 
Zdaniem historyka instytucje zajmujące się 
badaniami i upowszechnianiem historii zo-
stały w ostatnich latach przejęte przez jed-
ną partię, która „przyznała sobie monopol  
na prawdę i patriotyzm”. „Trwa proces na-
rzucania ideologicznego kostiumu instytu-
cjom kultury, szkołom, łącznie z brutalnie 
oktrojowaną nową podstawą nauczania hi-
storii i nowym przedmiotem: historia i te-
raźniejszość” – wskazywał prof. Andrzej 
Friszke. Według niego zanika myślenie 
o państwie i prawie, budowaniu ponad po-
działami wspólnoty państwowej. Dlatego 
trzeba przeciwstawiać się próbom fałszo-
wania historii i  tworzenia ideologicznych 
narracji. 

Za najważniejsze zadanie dla history-
ków i ośrodków pokazujących naszą współ-
czesną historię dyrektor Europejskiego 
Centrum Solidarności w  Gdańsku Bazyl 
Kerski uznał ukazywanie jej wpływu na wy-
darzenia europejskie i światowe, łączenie 
jej z uniwersalnymi wartościami i prawami 
człowieka, pogłębianie więzi i budowanie 
wspólnoty. 

Dyskusja o zdrowiu i higienie 
menstruacyjnej

O postrzeganiu miesiączki w Polsce oraz roz-
wiązaniach prawnych i dobrych praktykach 
w zakresie zdrowia i higieny menstruacyjnej 
rozmawiano podczas konferencji Senackiego 
Zespołu „Zdrowie Polaków”, zorganizowa-
nej w Senacie 7 czerwca 2022 r. Jak podkre-
ślano, to temat pomijany, stanowiący tabu 
w publicznym dyskursie, a niewiele osób 
zdaje sobie sprawę z istnienia wykluczenia 
menstruacyjnego. Wskazywano, że w Pol-
sce za mało jest edukacji zdrowotnej, w tym 
seksualnej, brakuje rozmowy o  fizjologii 
i seksualności kobiety, a zagadnienia zwią-
zane z tą sferą postrzegane są jako ideologia. 
Podczas konferencji zaprezentowano wyniki 
badań dotyczących zdrowia i higieny men-
struacyjnej. Wynika z nich, że 42% kobiet  
nie rozmawia w domu o menstruacji, a po-
nad 30% dziewczynek nie jest przygoto-
wanych do pierwszej miesiączki. Podczas 
spotkania zaprezentowano przykłady pro-
gramów i rozwiązań legislacyjnych stosowa-
nych w Nowej Zelandii, Szkocji czy Francji, 

Konferencja Senackiego Zespołu „Zdrowie Polaków”.



72 Kronika Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

dyskutowali na temat wyzwań związanych 
z zagospodarowaniem śmieci i zwiększenia 
efektywności gospodarki odpadami komunal-
nymi w kontekście ochrony klimatu.

Przypomniano, że zgodnie z pakietem 
dyrektyw odpadowych w krajach członkow-
skich UE do 2025 r. co najmniej 55% odpa-
dów komunalnych rocznie powinno trafić  
do recyklingu, do 2030 r. – 60%, a do 2035 r.  
– 65%, podczas gdy w Polsce przerabia się 
obecnie tylko 30% z nich. W ocenie eksper-
tów wzrost wiedzy ekologicznej nie przekła-
da się na zmniejszenie ilości produkowanych 
odpadów. Przybywa ich proporcjonalnie  
do rosnącego poziomu życia i zwiększającej 
się konsumpcji. Jak podkreślono, wdraża-
na przez UE koncepcja gospodarki o obie-
gu zamkniętym ma na celu jak największe 
zminimalizowanie wytwarzania odpadów 
i postrzeganie śmieci jako surowca na nowe 
produkty. Wskazywano też na rosnącą ilość 
i różnorakość odpadów oraz wzrost kosz-
tów gospodarki odpadami dla gmin, przed-
siębiorstw komunalnych i  mieszkańców. 
Eksperci przekonywali, że przy dobrze pro-
wadzonej gospodarce odpadami można bez 
większych problemów technicznych i tech-
nologicznych zebrać selektywnie 80% odpa-
dów. Postulowali wprowadzenie rozwiązań 
legislacyjnych, zachęcających do współpra-
cy samorządy i przedsiębiorstwa komunalne 
z instytutami badawczymi w opracowaniu 
gminnych programów wykorzystania od-
padów, np. biomasy do wytwarzania ener-
gii elektrycznej i  ciepła. Podsumowując 
konferencję, przewodniczący Komisji Nad-
zwyczajnej ds. Klimatu senator Stanisław 

zwłaszcza w kardiologii, np. zdalnego mo-
nitorowania urządzeń wszczepialnych. Jak 
zaznaczano, wszczepianie implantowanych 
rejestratorów zdarzeń w schorzeniach kar-
diologicznych i  neurologicznych nie jest 
w Polsce refundowane. Ze względu na sta-
rzenie się społeczeństwa i związane z tym 
zwiększanie się liczby przypadków chorób 
neurodegeneracyjnych postulowano uznanie 
neurologii za dziedzinę priorytetową, wpisa-
ną w strategię rozwoju państwa.

Konferencja na temat gospodarki  
odpadami komunalnymi 

W Senacie 21 czerwca 2022 r. odbyła się kon-
ferencja „Gospodarka odpadami komunalny-
mi jako narzędzie walki ze zmianą klimatu”, 
zorganizowana przez Komisję Nadzwyczajną 
ds. Klimatu, podczas której senatorowie, na-
ukowcy, samorządowcy, prawnicy i praktycy 

Konferencja „Gospodarka odpadami komunalnymi jako narzędzie walki ze zmianą klimatu”.

Konferencja prasowa uczestników posiedzenia Parla-
mentarnego Zespołu ds. Badań Naukowych i Innowacji 
w Ochronie Zdrowia; w środku przewodnicząca zespo-
łu senator Agnieszka Gorgoń-Komor. 
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nieprawidłowości w ośrodkach zamknię-
tych: przeludnienie, braki kadrowe, 
nieprzyjazną infrastrukturę, brak opieki me-
dycznej i psychologicznej. Z raportu wynika,  
że w pierwszej połowie 2021 r. do zamknię-
tych ośrodków przyjęto 482 osoby, a w dru-
giej – 3570. Według autorów raportu masowe 
kierowanie cudzoziemców do tych ośrodków 
przez sądy świadczy o systemowej preferen-
cji tej metody kosztem środków o charakte-
rze wolnościowym.

Debata o uniezależnieniu energetycznym 
Polski i regionu

„W obliczu wojny w Ukrainie kwestia su-
werenności energetycznej Polski nabiera 
jeszcze większego znaczenia” – powiedział 
wicemarszałek Marek Pęk, otwierając  
27 czerwca 2022 r. w Senacie konferencję 
„Droga do uniezależnienia energetycznego 
Polski i regionu”. W ocenie senator Marii 
Koc, przewodniczącej Komisji Gospodar-
ki Narodowej i  Innowacyjności, z  której 
inicjatywy zorganizowano spotkanie, sy-
tuacja ta ujawniła ogromne niebezpieczeń-
stwo Rosji dla świata, przede wszystkim 

Gawłowski wskazał m.in. na konieczność 
wprowadzenia w  Polsce systemu rozsze-
rzonej odpowiedzialności producentów opa-
kowań, który miał obowiązywać od 2020 r. 
Przestrzegał też gminy przed inwestowaniem 
w instalacje do spalania odpadów.

Funkcjonowanie ośrodków zamkniętych 
dla uchodźców

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Ob- 
rony Praworządności 24 czerwca 2022 r. po-
święcone było prawnym i humanitarnym 
aspektom funkcjonowania ośrodków za-
mkniętych dla uchodźców. Podstawę dysku-
sji stanowił raport Krajowego Mechanizmu 
Prewencji Tortur, przygotowany przez Biuro 
Rzecznika Praw Obywatelskich, rekomen-
dujący niezbędne zmiany przygotowujące te 
ośrodki na większą presję migracyjną, a tak-
że przestrzeganie unijnych standardów, 
zawierający 59 zaleceń dla władz państwo-
wych, Straży Granicznej, sądów i Urzędu 
ds. Cudzoziemców. Podczas debaty mówio-
no m.in. o licznych skargach do rzecznika 
na naruszanie praw osób zatrzymanych 
w  ośrodkach strzeżonych. Wskazywano  
na automatyzm postępowania sądów i po-
trzebę uwrażliwienia sędziów na możliwość 
orzekania środków alternatywnych wobec 
detencji, szczególnie w  wypadku rodzin 
z dziećmi, małoletnich pozbawionych opieki 
oraz dorosłych doświadczonych torturami, 
a także konieczność poprawy komunikacji 
z cudzoziemcami przebywającymi w takich 
ośrodkach i  zagwarantowanie im prawa  
do informacji co do procedury, jakiej 
podlegają. Zwracano uwagę na liczne 

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Obrony Prawo- 
rządności.

Konferencja „Droga do uniezależnienia energetycznego Polski i regionu”.
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mogą się okazać m.in. niewystarczające ma-
gazyny energii, brak kształcenia nowych kadr 
na nowoczesnych, adekwatnych kierunkach 
studiów. Powinno się położyć większy nacisk 
na nowoczesne technologie teleinformatyczne 
i postawić na współpracę nauki z biznesem. 

Święto Polskiego Towarzystwa Botanicznego 

28 czerwca 2022 r. na Uniwersytecie War-
szawskim marszałek Tomasz Grodzki wziął 
udział w uroczystościach z okazji 100-lecia 
Polskiego Towarzystwa Botanicznego (PTB). 
Uczestniczył w obradach LIX Zjazdu PTB, 
odbywających się pod hasłem „Amor planta-
rum nos unit – Łączy nas umiłowanie roślin”. 
Decyzją Senatu rok 2022 został ogłoszony 
Rokiem Botaniki. „Pamiętam podniosłą, ale 
jednocześnie radosną i pełną dumy atmosferę 
w Senacie, gdy w obecności władz Polskiego 
Towarzystwa Botanicznego podejmowali-
śmy uchwałę w tej sprawie. Chcieliśmy w ten 
sposób uczcić ten piękny jubileusz i docenić 
Państwa wkład w rozwój nauki polskiej. Je-
stem przekonany, że dzisiejsza uroczystość 
i wszelkie inicjatywy związane tematycznie 
z Rokiem Botaniki przyczynią się do popu-
laryzacji wiedzy o tej wyjątkowej i pełnej na-
turalnego piękna dziedzinie nauki” – mówił 
marszałek Tomasz Grodzki. 

ze względu na szantaż gazem, ropą i inny-
mi potrzebnymi surowcami. Wicepremier, 
minister aktywów państwowych Jacek Sa-
sin podkreślił, że zarówno odbiorcy indy-
widualni, jak i  instytucjonalni mogą być 
spokojni o  odpowiednią ilość gazu. Pol-
ska korzysta z  innych niż rosyjskie inwe-
stycji, z  połączeń z  krajami sąsiednimi  
za pomocą rewersów, w tym z Litwą, z por-
tem w Kłajpedzie. Wicepremier poinformo-
wał ponadto, że budowa gazociągu Baltic 
Pipe dobiega końca, jeszcze w  tym roku 
w części przepustowości zostanie urucho-
miony, a od 2023 r. będzie mógł już w pełni 
służyć uzupełnieniu miksu gazowego w Pol-
sce o gaz z Norwegii. Podjęte działania mają 
służyć rezygnacji z rosyjskiej ropy. Odnosząc 
się do fuzji PKN Orlen, Grupy Lotos oraz Pol-
skiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa 
(PGNiG), stwierdził, że dzięki temu duże 
podmioty będą miały większą szansę w wal-
ce o dostawy surowców, zapewnią dostaw-
com zakup większych wolumenów, lepszą 
infrastrukturę, lepsze warunki, będą mogły 
inwestować w infrastrukturę przesyłową. 

Uczestnicy konferencji dyskutowali 
m.in. na temat sytuacji surowcowej w Eu-
ropie i Polsce, na rynku energii. Podkreślali,  
że pewnymi przeszkodami w sprawnej i efek-
tywnej transformacji energetycznej w Polsce 

Wystąpienie marszałka Tomasza Grodzkiego podczas uroczystości z okazji 100-lecia Polskiego Towarzystwa 
Botanicznego.

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

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