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przyjemnością oddaję do rąk Państwa wydawnictwo,
ukazujące pierwsze dwa lata pracy Senatu VII kadencji. Mam nadzieję, że dzięki niemu będą mogli Państwo wzbogacić swoją wiedzę o pracy senatorów.
Zgodnie z polskim systemem konstytucyjnym najważniejszym
zadaniem Senatu jest współuczestniczenie w procesie ustawodawczym. Wnosząc poprawki, senatorowie przyczyniają się do podnoszenia jakości stanowionego prawa. Często swoją spokojną i rozważną refleksją Senat studzi emocje dyskusji sejmowych. Pomaga
to unikać błędów legislacyjnych, a także zapobiega wprowadzaniu
rozwiązań niezgodnych z interesem obywateli. Sprawując mandat
senatora, zawsze należy pamiętać, że to praca dla ludzi i z ludźmi.
Cieszy mnie każda ustawa, która ułatwia życie Polakom i modernizuje nasz kraj.
Senat aktywnie wykorzystuje także przysługujące mu prawo
inicjatywy ustawodawczej. Od listopada 2007 r. do grudnia 2009 r.
Izba skierowała do Sejmu 69 projektów ustaw, w tym 47 realizujących wyroki Trybunału Konstytucyjnego. To właśnie Senat wziął na
siebie trud rozwiązania narastającego przez wiele lat problemu dostosowania polskiego prawa do
orzeczeń trybunału. Do 31 XII 2009 r. z przedłożenia senackiego Sejm uchwalił 41 ustaw.
Senat zawsze starał się przyczyniać do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, i już w I kadencji postawił przed sobą zadanie restytucji samorządu terytorialnego. Dzisiaj aktywnie współpracuje
z organizacjami pozarządowymi i rozpatruje petycje. W ten sposób utrzymujemy bezpośredni kontakt
z obywatelami i wsłuchujemy się w sygnalizowane przez nich problemy. Po wejściu w życie Traktatu
Lizbońskiego senatorowie aktywniej niż dotąd włączyli się w stanowienie prawa europejskiego.
Na początku polskiej transformacji odrodzony Senat, nawiązując do tradycji Polski międzywojennej, podjął się zadania opieki nad Polonią i z tej roli, moim zdaniem, dobrze się wywiązuje.
Od 1989 r. przeznaczyliśmy na pomoc dla Polonii ponad 700 mln zł. Wspieramy oświatę polską za
granicą, umożliwiając Polakom mieszkającym z dala od ojczyzny utrzymywanie związków z nią i jej
dziedzictwem kulturowym. Podejmujemy też inicjatywy legislacyjne. Dzięki nim w 2008 r. pierwsi
Polacy mieszkający za naszą wschodnią granicą otrzymali Karty Polaka, co tak istotne dla naszych
rodaków, którzy znaleźli się poza strefą Schengen. Także w 2008 r. Senat podjął, oczekiwaną przez
środowiska polonijne, inicjatywę ustawodawczą w sprawie nowej ustawy o obywatelstwie polskim.
Zachęcamy również Polaków żyjących z dala od Macierzy do korzystania z funduszy Unii Europejskiej. We współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego w październiku 2009 r. zorganizowaliśmy
szkolenie dla przedstawicieli Polonii, poświęcone możliwościom uzyskania takiej pomocy. Wsparliśmy
także ideę szkolenia liderów polonijnych w Polsce. Zależy nam na tym, aby Polacy pracowali dla dobra
swojej drugiej ojczyzny, ale także by byli elitą w krajach zamieszkania i stanowili propolskie lobby.
W swojej pracy pamiętamy też o ważnych dla Polski momentach historycznych i ludziach,
którzy swoją postawą i pracą przyczynili się do budowy suwerennej i demokratycznej Polski.
Dlatego podjęliśmy uchwały, ustanawiające rok 2007 Rokiem gen. Władysława Andersa, 2008
– Olgi i Andrzeja Małkowskich, a 2009 Rokiem Polskiej Demokracji.
Otwierając 28 XI 1922 r. pierwsze posiedzenie Senatu II Rzeczypospolitej, Józef Piłsudski
mówił: „Konstytucja obecna zakreśla Senatowi rolę skromniejszą. Czyni ona z Panów nie główny
motor pracy państwowej, ale, zgodnie z duchem konstytucji współczesnych krajów demokratycznych, nakazuje Wam być rzecznikami rozsądku, rozwagi i miary”. Wierzę, że choć upłynął prawie
wiek od tamtej refleksji marszałka, temu zadaniu udaje się nam, senatorom, sprostać.
Mam głęboką nadzieję, że kronika przybliży Państwu podejmowane przez nas działania
i przekona do potrzeby istnienia drugiej izby parlamentu.

Z

marszałek Senatu
Bogdan Borusewicz
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SENATOROWIE VII KADENCJI
MARSZAŁEK

Bogdan Borusewicz

Okręg wyborczy nr 24 – Gdańsk, kandydat PO RP.
Urodzony 11 I 1949 r. w Lidzbarku Warmińskim. Absolwent Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Współorganizator opozycji demokratycznej w Lublinie i na Wybrzeżu. Uczestnik akcji pomocy robotnikom Radomia, członek Komitetu Obrony Robotników. Współorganizator Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. W 1980 r. jeden z organizatorów strajku sierpniowego w Stoczni Gdańskiej; współtwórca postulatów strajkowych.
Przez ponad 4 lata ukrywał się i działał w podziemnych strukturach „Solidarności”. Aresztowany i więziony. Uczestnik strajków w 1988 r. w Stoczni Gdańskiej.
Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji (1997–2000). Wicemarszałek
i członek Zarządu Województwa Pomorskiego (2001–2005). Poseł I, II i III kadencji, marszałek Senatu VI kadencji. Bezpartyjny.

Krystyna Bochenek

WICEMARSZAŁKOWIE

Okręg wyborczy nr 30 – Katowice, kandydatka PO RP.
Urodzona 30 VI 1953 r. w Katowicach. Zginęła 10 IV 2010 r. w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem.
Absolwentka Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Dziennikarka Polskiego Radia Katowice. Przewodnicząca Komisji Języka w Mediach, wiceprzewodnicząca Rady Programowej TVP Polonia. Twórczyni ogólnopolskiego Dyktanda, popularyzatorka zdrowia i kultury języka polskiego. Senator V i VI kadencji. Bezpartyjna.
W Senacie VII kadencji – członkini Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, członkini Komisji Kultury i Środków Przekazu; członkini
Klubu Senatorów PO.

Zbigniew Romaszewski

Okręg wyborczy nr 18 – Warszawa, kandydat PiS.
Urodzony 2 I 1940 r. w Warszawie. Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu
Warszawskiego, doktor fizyki. Działacz opozycji demokratycznej, w 1976 r. brał
udział w akcji pomocy robotnikom Radomia. Od 1977 r. członek Komitetu Samoobrony Społecznej Komitetu Obrony Robotników (KSS KOR), wraz z żoną Zofią
prowadził biuro interwencyjne, niosące ofiarom bezprawia pomoc prawną i materialną. Współorganizował Komisję Helsińską. Więziony (1982–1984) i sądzony w procesach twórców Radia „Solidarność” i KSS KOR. Jedyny senator, który
swój mandat pełni nieprzerwanie od I kadencji. Bezpartyjny.
W Senacie VII kadencji – członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, był przewodniczącym
Komisji Praw Człowieka i Praworządności; członek Klubu Parlamentarnego PiS.

Marek Ziółkowski

Okręg wyborczy nr 38 – Poznań, kandydat PO RP.
Urodził się 6 III 1949 r. w Poznaniu. Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego oraz Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego,
profesor zwyczajny, nauczyciel akademicki. Autor i współautor kilkunastu książek. Wicemarszałek Senatu VI kadencji. Członek NSZZ „Solidarność” i PO RP.
W Senacie VII kadencji – członek Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,
był członkiem Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, Komisji
Ustawodawczej; członek Klubu Senatorów PO.
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Łukasz Abgarowicz

Okręg wyborczy nr 19 – Warszawa, kandydat PO RP.
Urodzony 18 X 1949 r. w Bydgoszczy. Absolwent Wydziału Zootechnicznego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Radny Rady Gminy Warszawa-Centrum (1998–2001), poseł IV i V kadencji. Członek PO RP.
W Senacie VII kadencji – zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji
i Łączności z Polakami za Granicą, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, był członkiem Komisji Gospodarki Narodowej; wiceprzewodniczący Klubu Senatorów PO.

Małgorzata Adamczak

Okręg wyborczy nr 35 – Kalisz, kandydatka PO RP.
Urodzona 27 III 1971 r. w Kościanie. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego (2006–2007). Członkini PO RP.
W Senacie VII kadencji – członkini Komisji Rodziny i Polityki Społecznej,
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, była członkinią Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu; członkini Klubu Senatorów PO. Sekretarz Senatu.

Piotr Łukasz Juliusz Andrzejewski

Okręg wyborczy nr 19 – Warszawa, kandydat PiS.
Urodzony 2 I 1942 r. w Warszawie. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie
Warszawskim oraz aplikacje sędziowską i adwokacką. Adwokat, przez wiele lat związany z opozycją demokratyczną, obrońca w procesach politycznych działaczy NSZZ
„Solidarność”, członek założyciel Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Senator I, II,
III, IV i VI kadencji. Bezpartyjny.
W Senacie VII kadencji – przewodniczący Komisji Kultury i Środków Przekazu,
członek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich; członek Klubu Parlamentarnego PiS.

Dorota Arciszewska-Mielewczyk

Okręg wyborczy nr 25 – Gdynia, kandydatka PiS.
Urodzona 16 II 1968 r. w Gdyni. Absolwentka Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału Administracyjnego Wyższej Szkoły Morskiej
w Gdyni. Prezes Powiernictwa Polskiego. Posłanka III i IV kadencji, senator VI kadencji. Członkini PiS.
W Senacie VII kadencji – zastępczyni przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych, członkini Komisji Gospodarki Narodowej, była członkinią Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą; członkini Klubu Parlamentarnego PiS.
Sekretarz Senatu do 7 II 2008 r.

Mieczysław Augustyn

Okręg wyborczy nr 37 – Piła, kandydat PO RP.
Urodzony 19 VIII 1955 r. we wsi Lipka. Absolwent Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Inicjator powstania Pilskiego Banku Żywności i Wielkopolskiego Banku Żywności.
Radny Rady Miasta Piły (1998–2005). Senator VI kadencji. Członek PO RP.
W Senacie VII kadencji – przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej,
członek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich; członek Klubu Senatorów PO.
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Grzegorz Banaś

Okręg wyborczy nr 32 – Kielce, kandydat PiS.
Urodzony 10 XII 1960 r. w Kielcach. Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Działacz związkowy. Radny Rady Miasta Kielce (1998–2005), wojewoda świętokrzyski (2006–2007).
Członek PiS.
W Senacie VII kadencji – zastępca przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów
Publicznych, był zastępcą przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej, członkiem Komisji Obrony Narodowej; członek Klubu Parlamentarnego PiS.

Ryszard Bender

Okręg wyborczy nr 6 – Lublin, kandydat PiS.
Urodzony 16 II 1932 r. w Łomży. Absolwent Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, profesor zwyczajny. Autor licznych publikacji.
Uczestnik obrad Okrągłego Stołu ze strony solidarnościowej. Radny Miejskiej Rady
Narodowej w Lublinie (1973–1977) i Sejmiku Województwa Lubelskiego (1998–
2005). Poseł na Sejm PRL VII i IX kadencji, senator II i VI kadencji. Bezpartyjny.
W Senacie VII kadencji – członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami
za Granicą, był członkiem Komisji Spraw Unii Europejskiej; członek Klubu Parlamentarnego PiS.

Józef Bergier

Okręg wyborczy nr 7 – Chełm, kandydat PO RP.
Urodzony 17 II 1952 r. w Międzyrzecu Podlaskim. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, doktor habilitowany. Trener klasy mistrzowskiej w piłce nożnej.
Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego (2006–2007). Poseł III kadencji. Członek PO RP.
W Senacie VII kadencji – zastępca przewodniczącego Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu, członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą,
był członkiem Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich; członek Klubu
Senatorów PO.

Stanisław Bisztyga

Okręg wyborczy nr 12 – Kraków, kandydat PO RP.
Urodzony 11 X 1951 r. w Myślenicach. Absolwent Wydziału Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług Akademii Ekonomicznej w Krakowie, doktor w dziedzinie turystyki. Radny Rady Miasta Krakowa (1994–2002) i Sejmiku Województwa Małopolskiego (2006–2007). Członek PO RP.
W Senacie VII kadencji – członek Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Obrony
Narodowej; członek Klubu Senatorów PO.

Przemysław Błaszczyk

Okręg wyborczy nr 11 – Sieradz, kandydat PiS.
Urodzony 11 IX 1977 r. w Zgierzu. Absolwent Wydziału Nauk o Zwierzętach w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Radny Sejmiku Województwa
Łódzkiego (2006–2007). Członek PiS.
W Senacie VII kadencji – członek Komisji Rolnictwa, Komisji Ochrony Środowiska,
był członkiem Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Sekretarz
Senatu; członek Klubu Parlamentarnego PiS. Sekretarz Senatu.
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Barbara Borys-Damięcka

Okręg wyborczy nr 18 – Warszawa, kandydatka PO RP.
Urodzona 2 XI 1937 r. w Warszawie. Absolwentka Wydziału Organizacji Produkcji i Reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi. Reżyser teatralny
i telewizyjny. Dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Syrena w Warszawie (1997–
2007). Bezpartyjna.
W Senacie VII kadencji – zastępczyni przewodniczącego Komisji Kultury i Środków
Przekazu, członkini Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą;
członkini Klubu Senatorów PO.

Jerzy Chróścikowski

Okręg wyborczy nr 7 – Chełm, kandydat PiS.
Urodzony 24 VIII 1953 r. w Michalinowie. Ukończył studia w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim. Przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Wiceprzewodniczący
(od 1990) i przewodniczący (od 1994) Rady Gminy Zamość, radny Sejmiku Województwa Lubelskiego (2002–2005). Senator IV i VI kadencji. Członek PiS.
W Senacie VII kadencji – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, członek
Komisji Spraw Unii Europejskiej; członek Klubu Parlamentarnego PiS.

Zbigniew Cichoń

Okręg wyborczy nr 12 – Kraków, kandydat PiS.
Urodzony 21 XII 1952 r. w Częstochowie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończył aplikacje: sądową, radcowską i adwokacką.
Prowadzi własną kancelarię adwokacką w Krakowie. Radny Rady Gminy Wieliczka
(1990–1994). Bezpartyjny.
W Senacie VII kadencji – członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,
Komisji Ustawodawczej, był członkiem Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich; członek Klubu Parlamentarnego PiS.

Lucjan Cichosz

Okręg wyborczy nr 7 – Chełm, kandydat PiS.
Urodzony 12 VII 1950 r. w Antoniówce. Absolwent Wydziału Weterynaryjnego Akademii Rolniczej w Lublinie. Wójt gminy Żółkiewka (2006–2007), radny Rady Gminy Żółkiewka (1990–1998), wicestarosta Krasnegostawu (1998–2002). Członek PSL
„Piast”.
W Senacie VII kadencji – członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, był członkiem Komisji
Środowiska.

Włodzimierz Cimoszewicz

Okręg wyborczy nr 23 – Białystok, kandydat niezależny.
Urodzony 13 IX 1950 r. w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu
Warszawskiego, doktor nauk prawnych, wykładowca. Wicepremier i minister sprawiedliwości (1993–1995), wicemarszałek Sejmu (1995–1996), premier (1996–1997),
minister spraw zagranicznych (2001–2005), marszałek Sejmu (2005). Radny Sejmiku
Województwa Podlaskiego (1998–2000), poseł na Sejm RP X, I, II, III i IV kadencji.
Członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
W Senacie VII kadencji – członek Komisji Spraw Zagranicznych.
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Grzegorz Czelej

Okręg wyborczy nr 6 – Lublin, kandydat PiS.
Urodzony 14 X 1964 r. w Kraśniku. Absolwent Wydziału Stomatologii Akademii
Medycznej w Lublinie, doktor nauk medycznych. Radny Rady Miasta Lublina (2006–
2007). Członek PiS.
W Senacie VII kadencji – członek Komisji Spraw Unii Europejskiej, Komisji Spraw
Zagranicznych; członek Klubu Parlamentarnego PiS.

Władysław Dajczak

Okręg wyborczy nr 8 – Zielona Góra, kandydat PiS.
Urodzony 10 VII 1959 r. w Międzyrzeczu. Absolwent Wydziału Mechanicznego
Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze. Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Strzelce Krajeńskie (1990–1992), radny (1998–2002) i wiceprzewodniczący Sejmiku
Województwa Lubuskiego (2006–2007). Członek PiS.
W Senacie VII kadencji – członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami
za Granicą, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej; członek
Klubu Parlamentarnego PiS.

Wiesław Dobkowski

Okręg wyborczy nr 10 – Piotrków Trybunalski, kandydat PiS.
Urodzony 2 I 1953 r. w Rząśniku Szlacheckim. Absolwent Wydziału Elektrycznego
Politechniki Łódzkiej. Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego (2006–2007). Członek PiS.
W Senacie VII kadencji – członek Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, był
członkiem Komisji Gospodarki Narodowej; członek Klubu Parlamentarnego PiS.

Jan Dobrzyński

Okręg wyborczy nr 23 – Białystok, kandydat PiS.
Urodzony 24 IX 1958 r. w Knyszynie. Absolwent Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, inżynier projektowania i ochrony krajobrazu. Radny Rady Miasta
Białegostoku (1998–2006), wojewoda podlaski (2006–2007). Członek NSZZ „Solidarność” i PiS.
W Senacie VII kadencji – członek Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Środowiska, był członkiem Komisji Budżetu i Finansów Publicznych; członek Klubu Parlamentarnego PiS.

Jarosław Duda

Okręg wyborczy nr 3 – Wrocław, kandydat PO RP.
Urodzony 29 IV 1964 r. we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
(1999–2004). Poseł IV i V kadencji. Członek PO RP.
W Senacie VII kadencji – członek Komisji Zdrowia, był członkiem Komisji Polityki
Społecznej i Rodziny; członek Klubu Senatorów PO.
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Janina Fetlińska

Okręg wyborczy nr 15 – Płock, kandydatka PiS.
Urodzona 14 VI 1952 r. w Tuligłowach. Zginęła 10 IV 2010 r. w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem. Absolwentka Wydziału Pielęgniarskiego Akademii Medycznej
w Lublinie, doktor nauk medycznych w zakresie pielęgniarstwa. Autorka artykułów
naukowych poświęconych pielęgniarstwu, promocji zdrowia i zdrowiu publicznemu.
Radna powiatu ciechanowskiego (1998–2005), senator VI kadencji. Członkini PiS.
W Senacie VII kadencji – członkini Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami
za Granicą, Komisji Zdrowia; członkini Klubu Parlamentarnego PiS.

Piotr Głowski

Okręg wyborczy nr 37 – Piła, kandydat PO RP.
Urodzony 22 VII 1967 r. w Bydgoszczy.
W 2007 r. uzyskał stopień inżyniera zarządzania w gospodarce żywnościowej na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.
Członek PO RP.
W Senacie VII kadencji – zastępca przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, członek Komisji Spraw Unii Europejskiej; członek Klubu Senatorów PO.

Stanisław Gogacz

Okręg wyborczy nr 6 – Lublin, kandydat PiS.
Urodzony 1 XI 1959 r. w Gniewoszowie. Absolwent Wydziału Prawa Kanonicznego
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego (2002–2006) i jego wicemarszałek
(2002–2003, 2005–2006). Senator IV kadencji. Członek Ruchu Odbudowy Polski.
W Senacie VII kadencji – członek Komisji Ustawodawczej, Komisji Spraw Emigracji
i Łączności z Polakami za Granicą, był członkiem Komisji Zdrowia; członek Klubu
Parlamentarnego PiS.

Stanisław Gorczyca

Okręg wyborczy nr 33 – Elbląg, kandydat PO RP.
Urodzony 27 VII 1958 r. w Miłomłynie. Absolwent Wydziału Rolnego i Wydziału
Ekonomicznego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie.
Radny Rady Gminy Miłomłyn (1988–2001), wójt gminy Miłomłyn (1990–1998), burmistrz miasta i gminy Miłomłyn (1998–2001). Poseł IV i V kadencji. Członek PO RP.
W Senacie VII kadencji – członek Komisji Spraw Unii Europejskiej, Komisji
Środowiska, był członkiem Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska; członek Klubu
Senatorów PO. Sekretarz Senatu.

Ryszard Górecki

Okręg wyborczy nr 34 – Olsztyn, kandydat PO RP.
Urodzony 15 II 1951 r. w Dulsku. Absolwent Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, profesor. Współorganizator i rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Autor prac naukowych, współautor
podręczników akademickich i książek naukowych. Członek korespondent PAN.
Senator VI kadencji. Bezpartyjny.
W Senacie VII kadencji – zastępca przewodniczącego Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu, członek Komisji Zdrowia; członek Klubu Senatorów PO.
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Henryk Górski

Okręg wyborczy nr 17 – Siedlce, kandydat PiS.
Urodzony 9 II 1949 r. w Górkach Grubakach. Absolwent Wydziału Rolniczego Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Rolnik.
Wójt gminy Korytnica (1990–2005) i radny Rady Gminy Korytnica (1994–2002).
Senator VI kadencji. Członek NSZZ RI „Solidarność” i PiS.
W Senacie VII kadencji – zastępca przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej,
członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi; członek Klubu Parlamentarnego PiS.

Maciej Grubski

Okręg wyborczy nr 9 – Łódź, kandydat PO RP.
Urodzony 20 VIII 1968 r. w Łodzi. Ukończył Medyczne Studium Zawodowe w Łodzi.
Radny Rady Miasta Łodzi (1994–1998 i 2006–2007), w okresie 2006–2007 pełnił
funkcję jej przewodniczącego. Członek NSZZ „Solidarność” i PO RP.
W Senacie VII kadencji – zastępca przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej,
członek Komisji Spraw Zagranicznych; członek Klubu Senatorów PO.

Piotr Gruszczyński

Okręg wyborczy nr 36 – Konin, kandydat PO RP.
Urodzony 15 III 1958 r. w Gnieźnie. Absolwent Wydziału Zootechnicznego Akademii
Rolniczej w Poznaniu. Trener II klasy w lekkiej atletyce. Radny Rady Miasta Gniezna
(2002–2006), wicestarosta powiatu gnieźnieńskiego (2006–2007). Członek PO RP.
W Senacie VII kadencji – członek Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji
Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, był członkiem Komisji Gospodarki Narodowej; członek Klubu Senatorów PO.

Tadeusz Gruszka

Okręg wyborczy nr 29 – Rybnik, kandydat PiS.
Urodzony 27 XI 1961 r. w Rybniku. Absolwent Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Radny Rady Miasta Rybnika (2004–2007), w 2007 r. – jej przewodniczący. Członek PiS.
W Senacie VII kadencji – członek Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Spraw Unii
Europejskiej; członek Klubu Parlamentarnego PiS. Sekretarz Senatu od 7 II 2008 r.

Andrzej Grzyb

Okręg wyborczy nr 24 – Gdańsk, kandydat PO RP.
Urodzony 7 VI 1952 r. w Złymmięsie. Absolwent filologii polskiej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Literat, publicysta, regionalista, autor wielu książek. Radny i członek Zarządu Gminy Kaliska (1990–1993), radny i burmistrz
Czarnej Wody (1993–1998), radny i starosta powiatu starogardzkiego (1998–2002),
radny (2002–2006) i wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego
(2006–2007). Członek PO RP.
W Senacie VII kadencji – zastępca przewodniczącego Komisji Kultury i Środków
Przekazu, Komisji Środowiska; członek Klubu Senatorów PO.
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Witold Idczak

Okręg wyborczy nr 1 – Legnica, kandydat PiS.
Urodzony 28 I 1969 r. w Legnicy. Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego i
Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Przewodniczący Rady Miasta Legnicy (1995–
1998), wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego (1998–2002), zastępca wójta (2003) i sekretarz (2004–2007) gminy Głogów. Członek PiS.
W Senacie VII kadencji – członek Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Spraw
Zagranicznych; członek Klubu Parlamentarnego PiS. Sekretarz Senatu.

Stanisław Iwan

Okręg wyborczy nr 8 – Zielona Góra, kandydat PO RP.
Urodzony 15 VI 1949 r. we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej, doktor nauk technicznych.
Wojewoda lubuski (2000–2001), radny Sejmiku Województwa Lubuskiego (2006–
2007). Członek PO RP.
W Senacie VII kadencji – członek Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Spraw
Unii Europejskiej; członek Klubu Senatorów PO.

Kazimierz Jaworski

Okręg wyborczy nr 22 – Rzeszów, kandydat PiS.
Urodzony 5 III 1956 r. w Chmielniku. Absolwent liceum ogólnokształcącego w Rzeszowie. Prowadzi gospodarstwo o profilu sadowniczym. Wójt gminy Chmielnik
(1990–2004), wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego (2006–
2007). Senator V kadencji. Członek NSZZ „Solidarność” i PiS.
W Senacie VII kadencji – zastępca przewodniczącego Komisji Rodziny i Polityki
Społecznej, członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi; członek Klubu Parlamentarnego PiS.

Stanisław Jurcewicz

Okręg wyborczy nr 2 – Wałbrzych, kandydat PO RP.
Urodzony 31 VII 1961 r. w Bielawie. Ukończył studia na Wydziale Telekomunikacji
i Elektrotechniki Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Członek (1990–
1998) i przewodniczący Zarządu Rady Miasta Piława Górna (1998–2002), wicemarszałek Sejmiku Województwa Wałbrzyskiego (1995–1998), radny (2002–2007), przewodniczący (2005–2006) i wiceprzewodniczący (2004–2005 i 2006–2007) Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego. Członek PO RP.
W Senacie VII kadencji – zastępca przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, członek Komisji Gospodarki Narodowej; członek
Klubu Senatorów PO.

Piotr Kaleta

Okręg wyborczy nr 35 – Kalisz, kandydat PiS.
Urodzony 25 VI 1968 r. w Kaliszu. Ukończył Pomaturalne Technikum Budowlane
w Kaliszu. Radny Rady Gminy Godziesze Wielkie (1998–2006) i Rady Powiatu w
Kaliszu (2006–2007), wicestarosta Kalisza (2006–2007). Członek PiS.
W Senacie VII kadencji – członek Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, Komisji
Obrony Narodowej, był członkiem Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej; członek Klubu Parlamentarnego PiS.
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Stanisław Karczewski

Okręg wyborczy nr 16 – Radom, kandydat PiS.
Urodzony 14 XI 1955 r. w Warszawie. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii
Medycznej w Warszawie, specjalizacja II stopnia z chirurgii ogólnej. Ordynator Oddziału Chirurgicznego szpitala rejonowego w Nowym Mieście nad Pilicą. Radny
Rady Powiatu Grójeckiego (1998), Sejmiku Województwa Mazowieckiego (2002–
2005). Senator VI kadencji. Członek PiS.
W Senacie VII kadencji – zastępca przewodniczącego Komisji Zdrowia, członek
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, był członkiem Komisji Spraw Emigracji
i Łączności z Polakami za Granicą; zastępca sekretarza Klubu Parlamentarnego PiS.

Leon Kieres

Okręg wyborczy nr 3 – Wrocław, kandydat PO RP.
Urodzony 26 V 1948 r. w Kolonii Zielonej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, profesor zwyczajny, wykładowca. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
(2000–2005). Radny Rady Miasta Wrocławia (1990–1998), Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego (1998–2002), przewodniczący tego sejmiku (2006–2007). Senator IV
kadencji. Bezpartyjny.
W Senacie VII kadencji – przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych, członek
Komisji Ustawodawczej; członek Klubu Senatorów PO.

Kazimierz Kleina

Okręg wyborczy nr 25 – Gdynia, kandydat PO RP.
Urodzony 21 II 1958 r. w Sierakowicach. Absolwent Wydziału Ekonomiki Transportu oraz historii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Burmistrz
Łeby (1990–1993), wojewoda słupski (1993–1996), radny Sejmiku Województwa Pomorskiego (2002–2005). Poseł V kadencji, senator IV kadencji. Członek PO RP.
W Senacie VII kadencji – przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,
był zastępcą przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej, członkiem Komisji
Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą; członek Klubu Senatorów PO.

Maciej Klima

Okręg wyborczy nr 14 – Tarnów, kandydat PiS.
Urodzony 25 I 1959 r. w Staniątkach. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii
Medycznej w Krakowie, specjalizacja II stopnia z chorób wewnętrznych. Wojewoda
małopolski (2006–2007). Członek PiS.
W Senacie VII kadencji – zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Unii Europejskiej, członek Komisji Obrony Narodowej, był zastępcą przewodniczącego i przewodniczącym Komisji Obrony Narodowej, członkiem Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą; członek Klubu Parlamentarnego PiS.

Paweł Klimowicz

Okręg wyborczy nr 12 – Kraków, kandydat PO RP.
Urodzony 11 VIII 1968 r. w Krakowie. Absolwent Wydziału Filologii Romańskiej
Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Przewodniczący Rady Dzielnicy V Miasta
Krakowa-Krowodrzy (2002–2006), przewodniczący Rady Miasta Krakowa (2006–
2007). Członek PO RP.
W Senacie VII kadencji – członek Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Zdrowia,
był członkiem Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą; członek
Klubu Senatorów PO.
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Ryszard Knosala

Okręg wyborczy nr 20 – Opole, kandydat PO RP.
Urodzony 8 sierpnia 1949 r. w Opolu. Absolwent Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, profesor, nauczyciel akademicki, rektor
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Poseł V kadencji. Członek PO RP.
W Senacie VII kadencji – członek Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi; członek Klubu Senatorów PO.

Stanisław Kogut

Okręg wyborczy nr 13 – Nowy Sącz, kandydat PiS.
Urodzony 29 X 1953 r. w Białce Niżnej. Ukończył Średnie Studium Zawodowe o profilu mechanicznym. Działacz związkowy. Radny Rady Gminy Grybów (1990–1998),
radny (1998–2005) i wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
(od 2002 r.). Senator VI kadencji. Członek PiS.
W Senacie VII kadencji – zastępca przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej,
członek Komisji Rodziny i Polityki Społecznej; członek Klubu Parlamentarnego PiS.

Marek Konopka

Okręg wyborczy nr 34 – Olsztyn, kandydat PO RP.
Urodzony 27 III 1961 r. w Piszu. Absolwent Wydziału Nauczycielskiego Akademii
Wychowania Fizycznego w Gdańsku. Trener II klasy w piłce koszykowej. Radny
Rady Miasta Biała Piska (1994–1998), Rady Powiatu Piskiego (1998–2007), starosta
powiatu piskiego (1999–2002). Członek Związku Nauczycielstwa Polskiego i PO RP.
W Senacie VII kadencji – członek Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji
Państwowej, Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą; członek
Klubu Senatorów PO.

Bronisław Korfanty

Okręg wyborczy nr 30 – Katowice, kandydat PiS.
Urodzony 13 VIII 1952 r. w Siemianowicach Śląskich. Absolwent Wydziału Przemysłu Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Wydziału Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Współinicjator powołania
Instytutu Wojciecha Korfantego. Senator VI kadencji. Bezpartyjny.
W Senacie VII kadencji – członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami
za Granicą, był członkiem Komisji Gospodarki Narodowej; członek Klubu Parlamentarnego PiS.

Sławomir Kowalski

Okręg wyborczy nr 26 – Bielsko-Biała, kandydat PO RP.
Urodzony 14 IV 1961 r. w Katowicach. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.
Radny Rady Powiatu Pszczyńskiego (1998–2002), zastępca burmistrza Pszczyny
(2001–2006), wicemarszałek województwa śląskiego (2006–2007). Członek PO RP.
W Senacie VII kadencji – członek Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, był członkiem Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami
za Granicą, Komisji Środowiska; członek Klubu Senatorów PO. Sekretarz Senatu.
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Norbert Krajczy

Okręg wyborczy nr 20 – Opole, kandydat PiS.
Urodzony 23 IX 1950 r. w Kędzierzynie-Koźlu. Absolwent Wydziału Lekarskiego
Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, specjalizacje: ginekologia i położnictwo, organizacja ochrony zdrowia; doktor nauk medycznych. Radny Rady Miasta
Nysy (1994–1998), przewodniczący (1998–2002) i radny (2006–2007) Sejmiku Województwa Opolskiego. Członek NSZZ „Solidarność” i PiS.
W Senacie VII kadencji – członek Komisji Zdrowia, Komisji Spraw Unii Europejskiej,
był członkiem Komisji Spraw Zagranicznych; członek Klubu Parlamentarnego PiS.

Waldemar Kraska

Okręg wyborczy nr 17 – Siedlce, kandydat PiS.
Urodzony 4 IX 1963 r. w Sokołowie Podlaskim. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku; specjalizacja II stopnia z chirurgii
ogólnej.
Członek Rady Powiatu Sokołowskiego (1998–2005). Senator VI kadencji. Członek
NSZZ „Solidarność”.
W Senacie VII kadencji – członek Komisji Obrony Narodowej, Komisji Zdrowia,
był członkiem Komisji Nauki, Edukacji i Sportu; członek Klubu Parlamentarnego
PiS. Sekretarz Senatu.

Krzysztof Kwiatkowski

Okręg wyborczy nr 9 – Łódź, kandydat PO RP.
Urodzony 14 V 1971 r. w Zgierzu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Radny Rady Miasta Zgierza (1994–1998), Rady Powiatu
Zgierskiego (1998–2002), wiceprezydent Zgierza (2002–2006), wiceprzewodniczący
Sejmiku Województwa Łódzkiego (2006–2007). Członek PO RP.
W Senacie VII kadencji – członek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, był przewodniczącym Komisji Ustawodawczej; członek Klubu Senatorów PO.

Roman Ludwiczuk

Okręg wyborczy nr 2 – Wałbrzych, kandydat PO RP.
Urodzony 29 VIII 1957 r. w Wałbrzychu. Socjolog, absolwent Wydziału Nauk Społecznych i Zdrowia w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości.
Radny Rady Gminy Walim (1984–1988), wiceprezydent Wałbrzycha (2002–2005).
Działacz sportowy, prezes Polskiego Związku Koszykówki. Senator VI kadencji.
Członek PO RP.
W Senacie VII kadencji – zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji
i Łączności z Polakami za Granicą, członek Komisji Spraw Unii Europejskiej; wiceprzewodniczący Klubu Senatorów PO.

Krzysztof Majkowski

Okręg wyborczy nr 17 – Siedlce, kandydat PiS.
Urodzony 1 IV 1957 r. w Nidzicy. Ukończył wyższe studia zawodowe z zakresu
ochrony środowiska na Wydziale Nauk Przyrodniczych Wszechnicy Mazurskiej w
Olecku. Przewodniczący Rady Miasta Ostrołęki (2002–2007). Członek NSZZ „Solidarność” i PiS.
W Senacie VII kadencji – członek Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Środowiska; członek Klubu Parlamentarnego PiS.
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Adam Massalski

Okręg wyborczy nr 32 – Kielce, kandydat PiS.
Urodzony 7 VI 1942 r. w Kielcach. Absolwent Wydziału Filozoficzno-Historycznego
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładowca akademicki, profesor zwyczajny, badacz
dziejów oświaty i nauki na ziemiach polskich w XIX i XX w., autor licznych publikacji naukowych. Radny Rady Miasta Kielce (1994–1998). Członek Związku Harcerstwa Polskiego. Senator VI kadencji. Bezpartyjny.
W Senacie VII kadencji – członek Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji
Nauki, Edukacji i Sportu; członek Klubu Parlamentarnego PiS.

Andrzej Tadeusz Mazurkiewicz

Okręg wyborczy nr 21 – Krosno, kandydat PiS.
Urodzony 11 V 1963 r. w Jarosławiu. Zmarł 21 III 2008 r.
Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Doktor nauk prawnych. Działacz opozycyjny. Radny Rady
Miasta Jarosławia i Sejmiku Województwa Przemyskiego (1994–2002), wiceburmistrz Jarosławia (1994–1997). Autor kilku książek o tematyce historycznej i powieści science fiction. Poseł I kadencji, senator IV i VI kadencji. Członek PiS.
W Senacie VII kadencji – przewodniczący Komisji Obrony Narodowej, członek Komisji Spraw Zagranicznych; wiceprzewodniczący do spraw senackich Klubu Parlamentarnego PiS. Sekretarz Senatu do 7 II 2008 r.

Zbigniew Meres

Okręg wyborczy nr 31 – Sosnowiec, kandydat PO RP.
Urodzony 18 I 1952 r. w Dąbrowie Górniczej. Absolwent Wydziału Dowódczo-Profilaktycznego Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej w Warszawie i Wydziału Polityczno-Prawnego Akademii Spraw Wewnętrznych w Warszawie. Pełnił wysokie
funkcje, m.in. komendanta głównego (1997–2002), w Państwowej Straży Pożarnej.
Dwukrotnie wiceprezydent Piekar Śląskich (2003–2006 i 2007). Wiceprezes Związku
Ochotniczej Straży Pożarnej RP. Członek PO RP.
W Senacie VII kadencji – członek Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej; członek Klubu Senatorów PO.

Tomasz Misiak

Okręg wyborczy nr 1 – Legnica, kandydat Komitetu Wyborczego PO RP.
Urodzony 7 VII 1973 r. we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu oraz studiów
podyplomowych w Kanadyjskim Instytucie Zarządzania w Warszawie. Twórca Work
Service SA – jednej z największych w Polsce agencji pracy tymczasowej, zdobywca
wielu nagród biznesowych. Radny Rady Miasta Wrocławia (1998–2005). Senator VI
kadencji. Członek PO RP do 17 III 2009 r.
W Senacie VII kadencji – członek Komisji Spraw Unii Europejskiej, był przewodniczącym Komisji Gospodarki Narodowej, członkiem Komisji Spraw Zagranicznych;
członek Klubu Senatorów PO do 17 III 2009 r.

Andrzej Misiołek

Okręg wyborczy nr 28 – Gliwice, kandydat PO RP.
Urodzony 30 XI 1961 r. w Namysłowie. Absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki
i Chemii Uniwersytetu Śląskiego, doktor chemii, doktor habilitowany nauk humanistycznych, wykładowca akademicki, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych.
Współzałożyciel stowarzyszenia byłych członków Niezależnego Zrzeszenia Studentów z 1980 r. – „NZS 1980”. Członek PO RP.
W Senacie VII kadencji – członek Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, Komisji Środowiska; członek Klubu Senatorów PO.
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Antoni Motyczka

Okręg wyborczy nr 29 – Rybnik, kandydat PO RP.
Urodzony 9 czerwca 1941 r. w Rybniku. Absolwent Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, doktor habilitowany w dziedzinie górnictwa, profesor Politechniki Śląskiej. Od 1988 właściciel firmy budowlanej. Specjalista w dziedzinie
technologii drążenia małych tuneli w budownictwie podziemnych obiektów inżynierskich, a w szczególności tunelowania metodami górniczymi, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i wielu patentów. Radny Rady Powiatu Wodzisławskiego
(1998–2005). Senator VI kadencji. Członek NSZZ „Solidarność” Politechniki Śląskiej
i PO RP. W Senacie VII kadencji – członek Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,
Komisji Gospodarki Narodowej; członek Klubu Senatorów PO.

Rafał Muchacki

Okręg wyborczy nr 26 – Bielsko-Biała, kandydat PO RP.
Urodzony 3 lutego 1955 r. w Bielsku-Białej. Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej
w Katowicach, chirurg onkolog.
Poseł V kadencji. Członek PO RP.
W Senacie VII kadencji – członek Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji
Zdrowia; członek Klubu Senatorów PO.

Ireneusz Niewiarowski

Okręg wyborczy nr 36 – Konin, kandydat PO RP.
Urodzony 23 III 1953 r. w Przedeczu. Absolwent Technikum Ogrodniczego w Sochaczewie, właściciel gospodarstwa rolnego. Współzałożyciel Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” (1981), działacz
podziemnych struktur „Solidarności”, internowany w stanie wojennym. Od 1994 r.
prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. Senator I kadencji, poseł I, III i IV kadencji. Członek PO RP.
W Senacie VII kadencji – zastępca przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, członek Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej; członek
Klubu Senatorów PO.

Michał Okła

Okręg wyborczy nr 32 – Kielce, kandydat PO RP.
Urodzony 29 IX 1953 r. w Skarżysku-Kamiennej. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Radny Rady Miasta Skarżysko-Kamienna (1990–1994), Rady Powiatu Skarżyskiego (1998 –2000) i Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego (2002–2005). Senator VI kadencji. Członek NSZZ „Solidarność” i PO RP.
W Senacie VII kadencji – zastępca przewodniczącego Komisji Zdrowia, członek
Komisji Obrony Narodowej; członek Klubu Senatorów PO.

Jan Olech

Okręg wyborczy nr 40 – Szczecin, kandydat PO RP.
Urodzony 13 VIII sierpnia 1951 r. w Starym Czarnowie. W 1970 r. ukończył naukę
(kierunek rolniczy) w Zespole Szkół Budowlanych w Szczecinie. Od 1993 r. właściciel prawie 600-hektarowego gospodarstwa o profilu rolniczo-hodowlanym w Parsówku, w województwie zachodniopomorskim. Radny Rady Gminy Stare Czarnowo
(1982–1985), Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego (2006–2007). Członek
PO RP.
W Senacie VII kadencji – członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Środowiska, był członkiem Komisji Spraw Zagranicznych; członek Klubu Senatorów PO.
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Władysław Ortyl

Okręg wyborczy nr 22 – Rzeszów, kandydat PiS.
Urodzony 27 VI 1954 r. w Mielcu. Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie (specjalność: konstrukcje
lotnicze). Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego (1998–2005) – członek
zarządu, a w latach 1998–2002 – wicemarszałek. Członek i współzałożyciel licznych stowarzyszeń. Senator VI kadencji. Od 1980 r. należy do NSZZ „Solidarność”.
Członek PiS.
W Senacie VII kadencji – zastępca przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, członek Komisji Gospodarki Narodowej; członek
Klubu Parlamentarnego PiS.

Andrzej Owczarek

Okręg wyborczy nr 11 – Sieradz, kandydat PO RP.
Urodzony 21 VI 1950 r. w Pabianicach. Absolwent Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego. Internowany w stanie wojennym. Radny Rady Miasta
Łask (1990–2005), burmistrz Łaska (1990–1998). Senator VI kadencji. Członek PO
RP.
W Senacie VII kadencji – zastępca przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej,
członek Komisji Gospodarki Narodowej; członek Klubu Senatorów PO.

Maria Pańczyk-Pozdziej

Okręg wyborczy nr 28 – Gliwice, kandydatka PO RP.
Urodzona 10 VII 1942 r. w Tarnowskich Górach. Absolwentka filologii polskiej na
Wydziale Filologiczno-Historycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu.
Dziennikarka Radia Katowice, propagatorka kultury śląskiej i śląskiego języka gwarowego, inicjatorka konkursu „Po naszymu, czyli po śląsku”. Radna Sejmiku Województwa Śląskiego (2002–2005). Senator VI kadencji. Bezpartyjna.
W Senacie VII kadencji – członkini Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji
Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą; członkini Klubu Senatorów PO.

Bohdan Paszkowski

Okręg wyborczy nr 23 – Białystok, kandydat PiS.
Urodzony 31 I 1965 r. w Białymstoku. Absolwent Wydziału Prawa Filii Uniwersytetu
Warszawskiego w Białymstoku. Ukończył aplikacje sądową i radcowską. Sekretarz
Urzędu Miejskiego w Białymstoku, wojewoda podlaski. Członek PiS.
W Senacie VII kadencji – zastępca przewodniczącego Komisji Ustawodawczej, członek Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej; członek Klubu
Parlamentarnego PiS.

Zbigniew Pawłowicz

Okręg wyborczy nr 4 – Bydgoszcz, kandydat PO RP.
Urodzony 22 IX 1943 r. w Kamieniu Koszyrskim. Absolwent Wydziału Lekarskiego
Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi i Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu
Warszawskiego. Chirurg, doktor nauk medycznych. Bezpartyjny.
W Senacie VII kadencji – członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami
za Granicą oraz Komisji Zdrowia; członek Klubu Senatorów PO.
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Andrzej Person

Okręg wyborczy nr 5 – Toruń, kandydat PO RP.
Urodzony 14 V 1951 r. we Włocławku. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dziennikarz sportowy. Senator VI kadencji. Członek PO RP.
W Senacie VII kadencji – przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z
Polakami za Granicą, członek Komisji Kultury i Środków Przekazu, był członkiem
Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, Komisji Praw Człowieka i
Praworządności; członek Klubu Senatorów PO.

Antoni Piechniczek

Okręg wyborczy nr 30 – Katowice, kandydat PO RP.
Urodzony 3 maja 1942 r. w Chorzowie. Absolwent Wydziału Wychowania Fizycznego
(specjalizacja: piłka nożna) Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Trener
piłki nożnej (dwukrotnie trener reprezentacji narodowej), działacz sportowy. Wykładowca Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Radny Sejmiku Województwa Śląskiego (2001–2007). Bezpartyjny.
W Senacie VII kadencji – członek Komisji Nauki, Edukacji i Sportu; członek Klubu
Senatorów PO.

Krzysztof Piesiewicz

Okręg wyborczy nr 18 – Warszawa, kandydat PO RP.
Urodzony 25 X 1945 r. w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Adwokat, w stanie wojennym obrońca w procesach politycznych; oskarżyciel posiłkowy w procesach zabójców ks. Jerzego Popiełuszki, obrońca w sprawie
płk. Ryszarda Kuklińskiego. Współautor scenariuszy do filmów Krzysztofa Kieślowskiego. Członek Amerykańskiej Akademii Filmowej i francuskiej SACD, a także polskiego Penklubu. Senator II, IV, V i VI kadencji. Bezpartyjny.
W Senacie VII kadencji – zastępca przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, członek Komisji Ustawodawczej, był członkiem Komisji Kultury i Środków Przekazu; członek Klubu Senatorów PO.

Stanisław Piotrowicz

Okręg wyborczy nr 21 – Krosno, kandydat PiS.
Urodzony 19 VII 1952 r. w Bochni. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Prokurator, sekretarz stanu w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów (2007). Współtwórca związków zawodowych w prokuraturze.
Senator VI kadencji, członek Krajowej Rady Sądownictwa (2005–2007). Bezpartyjny.
W Senacie VII kadencji – przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, członek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich; członek
Klubu Parlamentarnego PiS.

Zdzisław Pupa

Okręg wyborczy nr 22 – Rzeszów, kandydat PiS.
Urodzony 11 IV 1960 r. w Górze Ropczyckiej. Absolwent Wydziału Ogólnorolnego
Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Radny Sejmiku Województwa
Podkarpackiego (2002–2007), poseł III kadencji. Działacz Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” (1995–2000 – przewodniczący). Członek PiS.
W Senacie VII kadencji – przewodniczący Komisji Środowiska, członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, był zastępcą przewodniczącego Komisji Spraw Europejskich;
członek Klubu Parlamentarnego PiS.
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Janusz Rachoń

Okręg wyborczy nr 24 – Gdańsk, kandydat PO RP.
Urodzony 11 VIII 1946 r. w Nowym Sączu. Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, profesor nauk chemicznych, specjalista w zakresie syntezy organicznej. Autor artykułów naukowych, rozpraw monograficznych i patentów technologicznych, wykorzystanych m.in. przy produkcji leków. Wykładowca akademicki, od
2002 r. rektor Politechniki Gdańskiej. Przewodniczący Rady Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju. Bezpartyjny.
W Senacie VII kadencji – zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Unii Europejskiej, członek Komisji Spraw Zagranicznych; członek Klubu Senatorów PO.

Marek Rocki

Okręg wyborczy nr 18 – Warszawa, kandydat PO RP.
Urodzony 14 V 1953 r. w Warszawie. Absolwent Wydziału Finansów i Statystyki
Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa), profesor nadzwyczajny. Wykładowca akademicki, rektor SGH (1999–2005).
Przewodniczący Rady Służby Cywilnej (2005–2006). Senator VI kadencji. Członek
PO RP.
W Senacie VII kadencji – zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych,
był członkiem Komisji Gospodarki Narodowej; przewodniczący Klubu Senatorów
PO.

Jadwiga Rotnicka

Okręg wyborczy nr 38 – Poznań, kandydatka PO RP.
Urodzona 20 XI 1943 r. w Lubochni. Absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor habilitowany (specjalizacja: hydrologia), pracownik naukowy. Przewodnicząca Rady Miasta Poznania (1990–
1998), radna Rady Miasta Poznania (1999–2007). Członkini NSZZ „Solidarność” i
PO RP.
W Senacie VII kadencji – członkini Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska, była członkinią Komisji Rolnictwa i
Ochrony Środowiska; członkini Klubu Senatorów PO.

Jan Rulewski

Okręg wyborczy nr 4 – Bydgoszcz, kandydat PO RP.
Urodzony 18 IV 1944 r. w Bydgoszczy. Absolwent Wydziału Mechanicznego Akademii Techniczno-Rolniczej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Więzień
polityczny (1966–1969), działacz związkowy, w stanie wojennym internowany za
działalność opozycyjną. Poseł I, II i III kadencji. Bezpartyjny.
W Senacie VII kadencji – zastępca przewodniczącego Komisji Rodziny i Polityki
Społecznej, członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, był członkiem Komisji Nauki, Edukacji i Sportu; członek Klubu Senatorów PO.

Czesław Ryszka

Okręg wyborczy nr 27 – Częstochowa, kandydat PiS.
Urodzony 3 VII 1946 r. w Goławcu. Absolwent Wydziału Teologicznego i Wydziału
Humanistycznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dziennikarz katolicki, autor 50 książek o tematyce społeczno-religijnej. Poseł III kadencji, senator VI kadencji.
Bezpartyjny.
W Senacie VII kadencji – członek Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji
Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą; członek Klubu Parlamentarnego PiS.
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Sławomir Sadowski

Okręg wyborczy nr 33 – Elbląg, kandydat PiS.
Urodzony 19 XII 1948 r. w Pasłęku. Ukończył studia historyczne na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Nauczyciel, dziennikarz. Radny Sejmiku
Województwa Warmińsko-Mazurskiego (1998–2002) i jego wiceprzewodniczący
(1998–1999), radny Rady Powiatu Elbląskiego (2002–2005). Senator VI kadencji.
Członek PiS.
W Senacie VII kadencji – członek Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji
Państwowej, Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą; członek
Klubu Parlamentarnego PiS.

Janusz Sepioł

Okręg wyborczy nr 12 – Kraków, kandydat PO RP.
Urodzony 8 IX 1955 r. w Gorlicach. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki
Krakowskiej i Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Wicemarszałek (1999–2002) i marszałek (2002–2006) województwa małopolskiego,
radny Sejmiku Województwa Małopolskiego (2002–2006). Członek PO RP.
W Senacie VII kadencji – zastępca przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, członek Komisji Kultury i Środków Przekazu;
członek Klubu Senatorów PO.

Władysław Sidorowicz

Okręg wyborczy nr 3 – Wrocław, kandydat PO RP.
Urodzony 17 IX 1945 r. w Wilnie. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi, specjalizacja II stopnia z psychiatrii. Więziony i represjonowany w
1968 r. za udział w wydarzeniach marcowych. Działacz związkowy, internowany w
stanie wojennym (1981–1982), uczestnik obrad Okrągłego Stołu. Minister zdrowia i
opieki społecznej (1991). Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego (1999–2005).
Senator VI kadencji. Członek PO RP.
W Senacie VII kadencji – przewodniczący Komisji Zdrowia, członek Komisji Obrony
Narodowej, był członkiem Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji; członek Klubu Senatorów PO.

Tadeusz Skorupa

Okręg wyborczy nr 13 – Nowy Sącz, kandydat PiS.
Urodził się 9 VIII 1959 r. w Nowym Targu. Ukończył Technikum Mechaniczne w
Nowym Targu. Do 2007 r. prowadził własne gospodarstwo rolne, specjalizujące
się w produkcji roślinnej. Członek NSZZ RI „Solidarność” i PiS.
W Senacie VII kadencji – członek Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, Komisji Spraw
Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą; członek Klubu Parlamentarnego PiS.

Wojciech Skurkiewicz

Okręg wyborczy nr 16 – Radom, kandydat PiS.
Urodził się 5 XII 1969 r. w Radomiu. Studiował na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk
Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (2000–2005), dziennikarz. Radny i przewodniczący Rady Miasta Radomia (2006–2007). Członek PiS.
W Senacie VII kadencji – członek Komisji Kultury i Środków Przekazu, Komisji Środowiska; był członkiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi; członek Klubu Parlamentarnego PiS.
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Eryk Smulewicz

Okręg wyborczy nr 15 – Płock, kandydat PO RP.
Urodził się 20 I 1973 r. w Płocku. Absolwent Wydziału Budownictwa i Maszyn Rolniczych Politechniki Warszawskiej. Konsultant w zakresie przedsiębiorczości i funduszy Unii Europejskiej. Prowadzi gospodarstwo rolne, specjalizujące się w produkcji
roślinnej. Radny Rady Miasta Płocka (2006–2007). Bezpartyjny.
W Senacie VII kadencji – członek Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi; członek Klubu Senatorów PO.

Jacek Swakoń

Okręg wyborczy nr 1 – Legnica, kandydat PO RP.
Urodził się 21 I 1963 r. w Częstochowie. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej. Działacz związkowy. Poseł III kadencji. Bezpartyjny.
W Senacie VII kadencji – członek Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji; członek Klubu Senatorów PO.

Zbigniew Szaleniec

Okręg wyborczy nr 31 – Sosnowiec, kandydat PO RP.
Urodził się 8 XII 1954 r. w Zabrzu. Absolwent Wydziału Wychowania Fizycznego
Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Trener drużyn piłkarskich na Śląsku: AKS Chorzów, Ruch Radzionków, Górnik Wojkowice, CKS Czeladź. Radny
Rady Miasta Czeladź (1994–2002), jej wiceprzewodniczący (1994–1998), zastępca
burmistrza Czeladzi (2002–2005). Senator VI kadencji. Członek PO RP.
W Senacie VII kadencji – przewodniczący (wcześniej zastępca) Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, członek Komisji Nauki, Edukacji i Sportu; członek
Klubu Senatorów PO.

Andrzej Szewiński

Okręg wyborczy nr 27 – Częstochowa, kandydat PO RP.
Urodził się 20 II 1970 r. w Warszawie. Absolwent Instytutu Kultury Fizycznej Wydziału Pedagogicznego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie.
W latach 1989–2005 grał zawodowo w siatkówkę.
Radny Sejmiku Województwa Śląskiego (2006–2007). Bezpartyjny.
W Senacie VII kadencji – członek Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, Komisji Spraw
Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą; członek Klubu Senatorów PO. Sekretarz Senatu.

Grażyna Sztark

Okręg wyborczy nr 39 – Koszalin, kandydatka PO RP.
Urodziła się 17 XII 1954 r. w Czaplinku. Ukończyła wyższe studia zawodowe o kierunku administracyjnym w Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Koszalinie.
Radna miasta Białogardu (1990–1994), Rady Powiatu Białogardzkiego (2002–2006),
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego (1998–2002, 2006–2007), wojewoda
koszaliński (1998). Członkini PO RP.
W Senacie VII kadencji – członkini Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Ustawodawczej, była członkinią Komisji Środowiska; członkini Klubu Senatorów PO.
Sekretarz Senatu.
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Marek Trzciński

Okręg wyborczy nr 11 – Sieradz, kandydat PO RP.
Urodził się 22 IV 1958 r. w Zduńskiej Woli. Absolwent Wydziału Elektroniki Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej, doktor w dziedzinie biomechaniki. Od 1990 r. prowadzi własną działalność gospodarczą. Radny Rady Miasta
Zduńska Wola (2002–2006), Sejmiku Województwa Łódzkiego (2006–2007). Członek PO RP.
W Senacie VII kadencji – zastępca przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej, członek Komisji Ustawodawczej, był członkiem Komisji Budżetu i Finansów
Publicznych, Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich; członek Klubu
Senatorów PO.

Piotr Wach

Okręg wyborczy nr 20 – Opole, kandydat PO RP.
Urodził się 23 XI 1944 r. w Borysławiu (obecnie Ukraina). Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Profesor, rektor Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu (1990–1996) i Politechniki Opolskiej (1999–2005). Radny Sejmiku
Województwa Opolskiego (2002–2005). Autor książek i monografii. Senator VI kadencji. Członek NSZZ „Solidarność” i PO RP.
W Senacie VII kadencji – zastępca przewodniczącego Komisji Nauki, Edukacji i
Sportu, członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, był członkiem
Komisji Obrony Narodowej; członek Klubu Senatorów PO.

Kazimierz Wiatr

Okręg wyborczy nr 14 – Tarnów, kandydat PiS.
Urodził się 18 II 1955 r. w Krakowie. Absolwent AGH w Krakowie. Profesor, nauczyciel akademicki. Autor książek naukowych, współautor „Raportu o sytuacji polskich
rodzin” i „Programu polityki prorodzinnej państwa”. Współtwórca niezależnego ruchu
harcerskiego w 1980 r. W stanie wojennym i później pracował w kierownictwie konspiracyjnego Ruchu Harcerskiego Rzeczypospolitej. Był za to represjonowany przez władze komunistyczne. Współorganizator Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej i jego
przewodniczący (2004–2006). Senator VI kadencji. Członek NSZZ „Solidarność”. Bezpartyjny. W Senacie VII kadencji – przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu,
był członkiem Komisji Kultury i Środków Przekazu; członek Klubu Parlamentarnego PiS.

Mariusz Witczak

Okręg wyborczy nr 35 – Kalisz, kandydat PO RP.
Urodził się 14 IV 1971 r. w Koźminku. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Kaliszu, doktor nauk politycznych.
Radny Rady Miasta Kalisza (1998–2002). Senator VI kadencji. Członek PO RP.
W Senacie VII kadencji – przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, członek Komisji Spraw Unii Europejskiej; wiceprzewodniczący Klubu Senatorów PO.

Edmund Wittbrodt

Okręg wyborczy nr 25 – Gdynia, kandydat PO RP.
Urodził się 16 XI 1947 r. w Rumi. Absolwent Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Gdańskiej. Profesor, nauczyciel akademicki. Autor wielu publikacji
i monografii. Rektor Politechniki Gdańskiej (1990–1996). Minister edukacji narodowej (2000–2001). Senator IV, V i VI kadencji. Członek NSZZ „Solidarność” i PO RP.
W Senacie VII kadencji – przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej; członek
Klubu Senatorów PO.
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Grzegorz Wojciechowski

Okręg wyborczy nr 10 – Piotrków Trybunalski, kandydat PiS.
Urodził się 25 VIII 1960 r. w Rawie Mazowieckiej. Absolwent Wydziału Rolniczego
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Wydziału Fizyki Technicznej, Matematyki Stosowanej i Informatyki Politechniki Łódzkiej.
Radny Rady Gminy Regnów (1998–2006) i Sejmiku Województwa Łódzkiego
(2006–2007). Członek PSL „Piast”.
W Senacie VII kadencji – członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Spraw
Unii Europejskiej; członek Klubu Parlamentarnego PiS.

Michał Wojtczak

Okręg wyborczy nr 5 – Toruń, kandydat PO RP.
Urodził się 19 III 1954 r. w Toruniu. Ukończył pedagogikę na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Działacz związkowy. Poseł III
kadencji, senator VI kadencji. Członek NSZZ „Solidarność” i PO RP.
W Senacie VII kadencji – zastępca przewodniczącego Komisji Środowiska, członek
Komisji Kultury i Środków Przekazu, był zastępcą przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska; członek Klubu Senatorów PO.

Henryk Woźniak

Okręg wyborczy nr 8 – Zielona Góra, kandydat PO RP.
Urodził się 24 IX 1957 r. w Mirosławcu. Absolwent Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczecińskiej.
Prezydent Gorzowa Wielkopolskiego (1994–1998), radny (1999–2002) Sejmiku Województwa Lubuskiego, jego wiceprzewodniczący (2002–2006) i przewodniczący
(2006–2007). Członek PO RP.
W Senacie VII kadencji – zastępca przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Zdrowia, był członkiem Komisji Gospodarki Narodowej; członek
Klubu Senatorów PO.

Jan Wyrowiński

Okręg wyborczy nr 5 – Toruń, kandydat PO RP.
Urodził się 27 VIII 1947 r. w Brusach. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej. Działacz opozycji demokratycznej, internowany w stanie wojennym.
Poseł na Sejm RP X, I, II, III i V kadencji. Członek PO RP.
W Senacie VII kadencji – przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej, członek
Komisji Spraw Unii Europejskiej, był zastępcą przewodniczącego Komisji Spraw
Unii Europejskiej, członkiem Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji; członek Klubu Senatorów PO.

Stanisław Zając

Mandat uzyskał w wyborach uzupełniających 22 VI 2008 r. Ślubowanie złożył 25 VI
2008 r. Okręg wyborczy nr 21 – Krosno, kandydat PiS.
Urodzony 1 V 1949 r. w Święcanach. Zginął 10 IV 2010 r. w katastrofie samolotu pod
Smoleńskiem. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył
aplikacje sędziowską i adwokacką. Adwokat, obrońca działaczy opozycyjnych w licznych procesach politycznych. Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego (2002–
2005). Poseł I, III, V i VI kadencji, wicemarszałek Sejmu III kadencji. Członek PiS.
W Senacie VII kadencji – przewodniczący Komisji Obrony Narodowej, członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą; wiceprzewodniczący do
spraw senackich Klubu Parlamentarnego PiS.
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Krzysztof Zaremba

Okręg wyborczy nr 40 – Szczecin, kandydat PO RP.
Urodził się 12 XII 1972 r. w Szczecinie. Ukończył studia na Wydziale Humanistycznym, w Instytucie Filozofii i Politologii, Uniwersytetu Szczecińskiego. Radny Rady
Miasta Szczecina (1998–2001). Poseł IV i V kadencji. Członek PO RP do 23 IV 2009 r.
W Senacie VII kadencji – członek Komisji Obrony Narodowej, był zastępcą przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej, członkiem Komisji Spraw Zagranicznych;
członek Klubu Senatorów PO do 23 IV 2009 r.

Piotr Zientarski

Okręg wyborczy nr 39 – Koszalin, kandydat PO RP.
Urodził się 16 IV 1952 r. w Szczecinku. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył aplikacje sędziowską,
adwokacką i radcowską. Obrońca w procesach działaczy opozycyjnych. Członek Krajowej Rady Sądownictwa. Senator VI kadencji. Członek PO RP.
W Senacie VII kadencji – przewodniczący Komisji Ustawodawczej, członek Komisji
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, był przewodniczącym Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, członkiem Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą; członek Klubu Senatorów PO.
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Konstytucja RP,
Traktat z Lizbony
Zmiana Konstytucji RP
W lipcu 2009 r. parlament zadecydował o ograniczeniu biernego prawa wyborczego do Sejmu i Senatu w stosunku do osób, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. Przepis ten ma obowiązywać od przyszłej kadencji parlamentu.
W czasie prac nad zmianą konstytucji senackie komisje praw człowieka i ustawodawcza nie rekomendowały Izbie przyjęcia ustawy. W trakcie dyskusji senatorowie byli zgodni, że należy podnosić standardy dotyczące osób kandydujących do parlamentu, ale wątpliwości budził termin „przestępstwo”, który może być
różnie interpretowany, w zależności od tego, co zapisze się w kodeksie karnym. Poza tym, zdaniem senatorów,
ograniczenia biernego prawa wyborczego można dokonać poprzez nowelizację ordynacji wyborczej czy ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. W wyniku głosowania 1 VII 2009 r. za przyjęciem nowelizacji
konstytucji opowiedziało się 61 senatorów, 3 było przeciw, a 16 wstrzymało się od głosu.
Była to druga zmiana konstytucji w ciągu 12 lat jej obowiązywania. Procedura legislacyjna dotycząca ustawy o zmianie konstytucji jest zupełnie inna niż w wypadku ustawy zwykłej. Zmiana konstytucji
następuje bowiem w drodze ustawy uchwalonej w jednakowym brzmieniu przez Sejm i następnie, w terminie nie dłuższym niż 60 dni, przez Senat. Senat nie ma prawa do jakiejkolwiek modyfikacji takiej ustawy, może jedynie uchwalić ją w brzmieniu przyjętym uprzednio przez Sejm albo odmówić uchwalenia.
Uchwalenie następuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Niezajęcie przez Senat stanowiska w sprawie ustawy o zmianie konstytucji w ciągu 60 dni
od uchwalenia ustawy przez Sejm oznacza, odmiennie niż w wypadku ustawy zwykłej, niedojście zmiany konstytucji do skutku.

Traktat z Lizbony
13 XII 2007 r. w Lizbonie 27 państw członkowskich UE podpisało traktat zmieniający Traktat o Unii
Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Traktat wzmacnia rolę parlamentów narodowych. Sejm i Senat uzyskały m.in. nowe kompetencje w zakresie dostępu do informacji oraz projektów
aktów prawodawczych, uzyskały możliwość sprawowania kontroli nad procesem podejmowania decyzji
w wielu ważnych obszarach oraz prawo udziału w mechanizmie kontrolnym przestrzegania zasady pomocniczości, co oznacza ich istotny wpływ na unijny proces legislacyjny. Traktat wszedł w życie 1 XII 2009 r.
2 IV 2008 r., po wyrażeniu przez Senat zgody na ratyfikację traktatu przez prezydenta, odbyło się
uroczyste podpisanie ustawy ratyfikacyjnej przez marszałka Bogdana Borusewicza w obecności wicemarszałków Senatu, przedstawicieli Konwentu Seniorów oraz przewodniczących Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Spraw Unii Europejskiej.
Za przyjęciem ustawy ratyfikacyjnej opowiedziało się 74 senatorów, 17 było przeciw, a 6 wstrzymało się od głosu. Wątpliwości senatorów dotyczące traktatu odnosiły się głównie do Karty Praw Podstawowych.
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Senatorowie z aplauzem przyjmują uchwalenie ustawy o ratyfikacji Traktatu z Lizbony (2 IV 2008 r.)

Marszałek Bogdan Borusewicz podpisuje ustawę ratyfikacyjną (2 IV 2008 r.)
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Wybory, mandat senatora
Nowelizacje ordynacji wyborczej
do Parlamentu Europejskiego,
do Sejmu i Senatu, prezydenckiej
oraz samorządowej
W wyborach do Parlamentu Europejskiego 7 VI 2009 r. Polacy wybrali 50 europosłów (o 4 mniej
w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej Rumunii i Bułgarii). Chociaż 12 II 2009 r. zmieniono przepisy, wybory odbyły się zgodnie ze starą ordynacją wyborczą. Ustawa o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o referendum ogólnokrajowym oraz ustawy – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego weszła bowiem w życie dopiero 16 XII 2009 r., gdyż prezydent
przed jej podpisaniem skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. W nowelizacji zaproponowano, aby
głosowanie było dwudniowe. Nowością była też możliwość głosowania osób niepełnosprawnych lub powyżej 75. roku życia poprzez pełnomocnika.
Parlament, nowelizując ordynację wyborczą do PE, zmienił również przepisy ustawy o wyborze prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące finansowania kampanii wyborczej. Wprowadzono m.in. zakaz
prowadzenia publicznych zbiórek na rzecz komitetów wyborczych. Komitety wyborcze mogą pozyskiwać
środki finansowe wyłącznie z wpłat osób fizycznych i wpłat funduszów wyborczych partii politycznych. Osoby fizyczne mogą przekazać pieniądze na rzecz komitetu wyborczego czekiem, przelewem lub kartą płatniczą.
Określono także maksymalną wysokość kwoty, jaką jedna osoba może przekazać komitetowi wyborczemu –
piętnastokrotność minimalnego wynagrodzenia. Zniesiono możliwość pozyskiwania przez komitet wyborczy
wartości niepieniężnych, np. różnego rodzaju usług, z wyjątkiem rozpowszechniania plakatów, ulotek i innych
materiałów wyborczych przez osoby fizyczne. Choć senatorowie zgłosili propozycje zmian, to Izba przyjęła
nowelizację ustawy o wyborze prezydenta i ordynacji wyborczej do PE bez poprawek.
Nowelizacja ustawy o wyborze prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta z 19 XI 2009 r. wprowadziła instytucję pełnomocnika również w ordynacji prezydenckiej i samorządowej. Pełnomocnikiem może zostać osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej
gminie, co udzielający pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa można udzielić przed wójtem, burmistrzem lub
prezydentem miasta albo przed pracownikiem przez nich upoważnionym w swoim domu. Wcześniej należy złożyć odpowiedni wniosek do urzędu gminy w tej sprawie.
Wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zobowiązano do utworzenia lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych we wszystkich rodzajach wyborów i referendów.
Dotychczas takie lokale tworzono w czasie wyborów do Sejmu i Senatu, do Parlamentu Europejskiego
i referendum ogólnokrajowego. Umożliwiono również głosowanie w szpitalach oraz zakładach pomocy
społecznej za pomocą urny pomocniczej we wszystkich rodzajach wyborów i referendów. Zmieniono także
godziny otwarcia i zamknięcia lokali wyborczych w czasie wyborów samorządowych. Będą one czynne
w godzinach od 8 do 22.
Powtórnie zmieniono przepisy dotyczące finansowania kampanii wyborczej. Postanowiono m.in., że
w wypadku zaciągnięcia kredytu przez komitet jego poręczycielem może być tylko obywatel polski mający
miejsce stałego zameldowania w Polsce.
Do tej nowelizacji Senat uchwalił na 44. posiedzeniu poprawki, które zostały przyjęte przez Sejm.
Izba uznała za niezasadne ograniczenie możliwości złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
przez mocodawcę do osobistego doręczenia wniosku lub przez pełnomocnika. Przyjęto też zasadę, zgodnie
z którą sprawozdania wyborcze komitetów wyborczych z wyborów prezydenckich są publikowane zbiorczo, w jednym terminie, w „Monitorze Polskim” oraz pojedynczo, w miarę przekazywania Państwowej Komisji Wyborczej, w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto Senat zrezygnował z przepisu upoważniającego do wydania rozporządzenia określającego wykaz dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,
wydanych w państwach Unii Europejskiej. Zmienione przepisy będą obowiązywać w wyborach prezydenckich i samorządowych w 2010 r.
Nowelizacja ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, uchwalona
11 IV 2008 r., zlikwidowała możliwość tzw. blokowania list wyborczych w wyborach samorządowych począwszy od 2010 r. Senat przyjął tę ustawę na 11. posiedzeniu bez poprawek.
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Możliwość tzw. blokowania list została wprowadzona w 2006 r. Zgodnie z nią, dwa lub więcej komitety wyborcze mogły utworzyć jedną grupę list kandydatów w celu wspólnego udziału w podziale mandatów. Mechanizm podziału mandatów budził kontrowersje, ponieważ stanowił odstępstwo od zasady, że
w wyborach do rad gmin w gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców oraz w wyborach do rad powiatów i sejmików województw w podziale mandatów uczestniczą listy kandydatów tylko tych komitetów
wyborczych, na których listy w skali gminy oddano co najmniej 5% ważnie oddanych głosów.

Nowelizacja ustawy
o wykonywaniu mandatu posła i senatora
Zgodnie z nowelą, od 1 X 2009 r. posłowie i senatorowie, którzy w okresie kadencji nabyli prawo do
emerytury lub renty i nie pobierali przysługujących im z tego tytułu świadczeń z ubezpieczenia społecznego, mają prawo do uposażenia poselskiego i senatorskiego w pełnej wysokości. Senat przyjął tę ustawę na
39. posiedzeniu bez poprawek.

Nowelizacja ustawy
o uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego
wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej
14 VII 2009 r. weszła w życie nowela ustawy o uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego,
zgodnie z którą obecni posłowie do Parlamentu Europejskiego, którzy byli też eurodeputowanymi w poprzedniej kadencji, będą mogli zdecydować, czy chcą pobierać uposażenie oraz świadczenia społeczne
i zdrowotne zgodnie z regulacjami polskimi, czy też według zasad przewidzianych przez PE.
Nowelizacja ma na celu wykonanie decyzji PE, związanej z przyjęciem w 2005 r. statutu europosła. Statut zmierza m.in. do wprowadzenia ujednoliconych świadczeń dla wszystkich eurodeputowanych.
Umożliwia posłom ponownie wybranym do PE pozostanie przez cały okres ich działalności poselskiej
przy dotychczasowym systemie krajowym w zakresie wynagrodzeń, odprawy przejściowej, emerytury,
renty inwalidzkiej i rodzinnej. O swojej decyzji w tej sprawie europosłowie są zobowiązani poinformować
pisemnie przewodniczącego PE. Decyzja europosła nie obejmuje natomiast świadczeń z tytułu wypadków
przy pracy i chorób zawodowych. W tym zakresie wszyscy eurodeputowani będą podlegać statutowi. Przyznaje on posłom prawo do ubezpieczenia od ryzyka związanego z wykonywaniem mandatu, przy czym warunki korzystania z tego prawa określa europarlament. Prawo to przysługuje każdemu posłowi niezależnie
od tego, czy podjął decyzję o pozostaniu przy systemie krajowym, czy też nie.
Oprócz ustawy o uposażeniu posłów PE nowelizacja zmieniła m.in. przepisy ustawy o systemie
ubezpieczeń społecznych. Postanowiono, że kancelarie Sejmu i Senatu będą płatnikiem składek wyłącznie wobec tych posłów i senatorów, którzy pozostaną przy systemie krajowym. Ta grupa posłów i senatorów będzie podlegała obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Pozostali zostaną objęci świadczeniami określonymi przez statut posła do PE.
Sejm przyjął poprawkę Senatu, uchwaloną na 49. posiedzeniu, dzięki której utrzymano obowiązkowe ubezpieczenie wypadkowe dla posłów i senatorów.
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Referenda, partie polityczne
Nowelizacja ustawy o referendum ogólnokrajowym
Senat na 30. posiedzeniu zgodził się, aby w wypadku nieuchwalenia ustawy wyrażającej zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej to Sejm decydował, czy w sprawie ratyfikacji takiej umowy odbędzie się
referendum, czy też ponownie zostanie to rozstrzygnięte za pomocą ustawy. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawiła wniosek o odrzucenie ustawy, ale głosowało za nim tylko 40 senatorów.

Nowelizacja ustawy o partiach politycznych
Zmiany dotyczyły zasad wykorzystania środków finansowych pochodzących z subwencji budżetu państwa na propagowanie statutowej działalności partii politycznych oraz zasad ustalania wysokości
rocznej subwencji dla danej partii politycznej lub koalicji wyborczej. Obniżono wysokości kwot subwencji
wypłacanych partiom politycznym w latach 2009–2010, przyjęto dodatkowe rygory związane z wydatkowaniem przez partie polityczne środków pochodzących z tych subwencji, a także wprowadzono zakaz
umieszczania plakatów i haseł wyborczych, których powierzchnia przekracza 2 m 2. Warto przypomnieć, że
po raz pierwszy ograniczono finansowanie partii politycznych ze środków publicznych w latach 2002–2003.
Nowelizacja i procedura uchwalenia tej ustawy w kwietniu 2009 r. wywołały ogromne kontrowersje
w obu izbach. Podczas debaty senackiej odrzucenie ustawy postulowali senatorowie PiS, którzy wskazywali, że jest ona sprzeczna z konstytucją. Ostatecznie na 31. posiedzeniu Senat wprowadził do ustawy
12 poprawek, które zostały przyjęte przez Sejm. Izba zmodyfikowała ograniczenie wysokości wypłacanych
partiom politycznym z budżetu państwa subwencji na działalność statutową w latach 2009 i 2010 w ten
sposób, że kwota subwencji dla partii na pierwszy kwartał 2009 r. zostanie obliczona zgodnie z wówczas
obowiązującymi przepisami, a kolejne raty aż do końca 2010 r. będą już mniejsze. Senat wprowadził też
sankcję karną za naruszenie zakazu umieszczania plakatów i haseł wyborczych, których powierzchnia
przekracza 2 m2. Ponadto zobowiązano Państwową Komisję Wyborczą do odrzucenia informacji finansowej o otrzymanej subwencji w wypadku naruszenia przez partię wprowadzonych ograniczeń związanych
z wydatkowaniem środków pochodzących z tej subwencji oraz naruszenia obowiązku przekazywania określonej części subwencji na fundusz ekspercki.
Prezydent przed podpisaniem ustawy wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego1 o zbadanie zgodności z konstytucją jej art. 8, który ogranicza wysokość subwencji przysługującej partiom politycznym
z budżetu państwa.

Senator sprawozdawca Grzegorz Banaś przedstawia wniosek mniejszości Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o odrzucenie ustawy o zmianie
ustawy o partiach politycznych, ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy
– Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz
ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (21 IV 2009 r.).

20 I 2010 r. trybunał orzekł, że konstytucyjna zasada zachowania równowagi budżetowej państwa nie uzasadniała zmniejszania
kwot subwencji dla partii politycznych za kwartały zakończone lub rozpoczęte przed wejściem w życie zaskarżonej ustawy. Ustawa
powinna więc wrócić do Sejmu, który określi nowy okres obowiązywania regulacji dotyczącej zmniejszenia wysokości subwencji
przysługujących partiom politycznym z budżetu państwa. Ostatecznie ustawa nie weszła w życie.

1
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Zmiany Regulaminu Senatu
Obowiązujący regulamin Izby został uchwalony przez Senat I kadencji 23 XI 1990 r. W ciągu ponad dwóch lat VII kadencji Izba dokonała 4 zmian regulaminu. Na 1. posiedzeniu zadecydowano o ustanowieniu Komisji Nauki, Edukacji i Sportu zamiast dwóch komisji – Komisji Kultury Fizycznej i Sportu
oraz Komisji Nauki i Edukacji. Określono także procedurę, służącą podejmowaniu przez Senat inicjatyw
ustawodawczych wykonujących orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego stwierdzające niekonstytucyjność
przepisów ustaw. Ocena, czy dane orzeczenie wymaga podjęcia działań ustawodawczych przez Senat, należy do Komisji Ustawodawczej.
W kolejnej zmianie, wprowadzonej 7 II 2008 r., zlikwidowano – istniejące od 9 XI 2005 r.
– stanowisko zastępcy szefa Kancelarii Senatu, uznając, że nie jest ono niezbędne do właściwego funkcjonowania Izby.
Senat 20 XI 2008 r. dokonał zmian w strukturze i przedmiotowym zakresie działania komisji senackich. Ustanowiono Komisję Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisję Gospodarki Narodowej w miejsce Komisji Gospodarki, Finansów Publicznych, Infrastruktury i Skarbu Państwa. Podzielono również
Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska na Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisję Środowiska.
Ustalono także tryb rozpatrywania petycji kierowanych do Senatu i jego organów. Rozpatrywanie ich powierzono Komisji Praw Człowieka i Praworządności, dlatego nadano jej nazwę: „Komisja Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji”.
Zmieniono także przepisy dotyczące wniosków mniejszości komisji. Dotychczas status wniosku
mniejszości zyskiwał ten, który uzyskał poparcie co najmniej dwóch senatorów, nawet wówczas gdy nie
głosowano nad nim. Zgodnie ze zmianą, za wniosek mniejszości uznaje się taki, który był poddany pod
głosowanie i uzyskał co najmniej dwa głosy poparcia, albo wykluczony przez przyjęcie innego wniosku,
ale uzyskał poparcie co najmniej dwóch senatorów.
Doprecyzowano także przepis dotyczący terminu przygotowania sprawozdania komisji w sprawie
projektu ustawy. Jest on nie dłuższy niż dwa miesiące od dnia skierowania projektu do komisji. Ponadto
kompetencje marszałka rozszerzono o zgodę na udzielanie urlopu od wykonywania obowiązków senatora.
Dotychczas należało to Prezydium Senatu.
Nowelizacja uchyliła także przepis, w myśl którego ogólnie dostępnym nieurzędowym sprawozdaniem z przebiegu posiedzeń Senatu i komisji senackich był „Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej”.
Zmiany weszły w życie 1 I 2009 r.
Izba 23 IX 2009 r. wprowadziła zasadę jawnego głosowania w sprawie odwoływania przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego komisji w wypadku złożenia przez nich rezygnacji z pełnionej funkcji.
W pozostałych w sprawach personalnych głosowanie jest tajne. Rozszerzono także wówczas m.in. przedmiotowy zakres działania Komisji Ustawodawczej o rozpatrywanie zmian konstytucji i ustaw dotyczących
ustroju organów ochrony prawnej oraz katalog organów, w stosunku do których Senat wyraża zgodę na
powoływanie i odwoływanie, o prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Senat nie poparł przepisów umożliwiających zgłoszenie wniosku formalnego o ogłoszenie przerwy
w trakcie głosowania nad określoną sprawą będącą w porządku obrad Senatu, anonimizację danych osobowych zawartych w sprawozdaniach stenograficznych, a także ograniczenie od następnej kadencji liczby
zastępców przewodniczących komisji (2 zastępców mogłaby wybrać tylko komisja mająca więcej niż 10
członków).
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Budżet i finanse publiczne
Ustawa budżetowa na rok 2008
Podczas 4. posiedzenia Senat głosował nad 183 poprawkami do ustawy budżetowej i przyjął ich
16. Sejm poparł wszystkie senackie zmiany. Ważną było zwiększenie przewidywanych dochodów sądów apelacyjnych o 89 mln zł i zmniejszenie o 20 mln zł wydatków przewidzianych w rezerwie celowej na budowę
północnej obwodnicy Rzeszowa i przeznaczenie całej kwoty (109 mln zł) na wydatki w części: sprawiedliwość.
Wydatki te zostały podzielone następująco: 9,5 mln zł na wydatki bieżące na centralne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury, 5 mln zł na wydatki bieżące jednostek powszechnych prokuratury i 25 mln zł na
wydatki majątkowe prokuratury. Największą kwotę – 69,5 mln zł skierowano na realizację zadań majątkowych
w więziennictwie. Zwiększono środki na wynagrodzenia w części: sprawiedliwość o 22 mln 330 tys. zł kosztem
zmniejszenia o tę kwotę dotacji i subwencji przeznaczonych na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.

Senator Kazimierz Kleina przedstawia sprawozdanie
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w sprawie
ustawy budżetowej na rok 2008 (15 I 2008 r.).

W celu oddłużenia przewoźnika kolejowego o 1 mld 383 mln zł zwiększono dotacje i subwencje na
krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, zmniejszono o tę kwotę dotacje i wydatki majątkowe na infrastrukturę kolejową.
Senat przeznaczył 16 mln 671 tys. zł na program „Samowystarczalność Polski w zakresie zaopatrzenia w bezpieczną krew, jej składniki i produkty krwiopochodne”, zmniejszając środki przeznaczone na
pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem biur poselskich i senatorskich.
Zwiększono o 2 mln 442 tys. zł wydatki Sądu Najwyższego kosztem wydatków inwestycyjnych
Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sądowi Najwyższemu przywrócono część 9 mln zł, odebraną
w trakcie prac nad budżetem w Sejmie. Zwiększono też o 750 tys. zł wydatki bieżące Trybunału Konstytucyjnego w rozdziale – Naczelne organy sądownictwa, zmniejszając jednocześnie wydatki Naczelnego

Debata nad budżetem państwa na rok 2008 (15 I 2008 r.).
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Sądu Administracyjnego i inne wydatki Trybunału Konstytucyjnego. W ten sposób zwiększono budżet
Trybunału Konstytucyjnego, zmniejszony na etapie prac sejmowych, o 1 mln zł. Kwota ta miała zapewnić
utworzenie specjalnej komórki kontroli wstępnej pytań prawnych, a także podwyżki wynagrodzeń dla
asystentów sędziów trybunału.
Państwowej Inspekcji Pracy również przywrócono części środków budżetowych, zredukowanych
w trakcie prac sejmowych. O 6 mln zł zwiększono wydatki bieżące jednostek budżetowych Państwowej
Inspekcji Pracy kosztem zmniejszenia wydatków majątkowych na rezerwę celową, przeznaczoną na skomunikowanie drogi krajowej nr 4 i nr 19 z węzłami planowanej autostrady A-4 i drogi ekspresowej S-19.
W ramach budżetu części: obrona narodowa Senat przesunął 92 mln 928 tys. zł, aby zwiększyć o ponad 2 tys. liczbę etatów dla żołnierzy nadterminowych. Zwiększono o 15 mln 642 tys. zł wydatki Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego kosztem wydatków Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, aby wyrównać wynagrodzenia w tych służbach.
Zagwarantowano także środki na kontynuację prac rewaloryzacyjno-remontowych zespołu budynków klasztornych monasteru w Supraślu.

Ustawa budżetowa na rok 2009

Minister finansów Jan Vincent-Rostowski
przedstawia ustawę budżetową na 2009 r.
(17 XII 2008 r.).
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Uchwalanie ustawy budżetowej na rok 2009 przebiegało w szczególnych warunkach kryzysu na światowych rynkach finansowych. W Polsce
miał on łagodniejszy przebieg niż w innych krajach, ale już w trakcie prac
parlamentarnych także zachodziła konieczność korygowania niektórych założeń. Przede wszystkim obniżono wskaźnik wzrostu produktu krajowego
brutto z 4,8% do 3,7%. Z powodu obniżenia prognozy wpływów z podatku
od towarów i usług dochody budżetu państwa zmniejszyły się o 1 mld 710
mln zł. O taką samą kwotę zmniejszono wydatki budżetowe, zwiększono
natomiast do 40 mld zł limit przeznaczony na gwarancje udzielone bankom
przez Skarb Państwa, a limit kredytów i pożyczek udzielonych na podstawie
umów międzynarodowych rządom innych państw – do 2 mld zł.
W ramach działań antykryzysowych utworzono rezerwę celową pn.
„Rezerwa solidarności społecznej” w wysokości 1 mld 140 mln zł. Została
ona sfinansowana z wpływów ze zwiększonej stawki akcyzy na napoje alkoholowe i samochody osobowe o pojemności silnika powyżej 2 tys. cm3.
Podczas debaty nad ustawą budżetową na 2009 r. na 24. posiedzeniu senatorowie zgłosili 224 poprawki. Senat uchwalił 27 spośród nich.
Sejm nie przyjął tylko 4 senackich zmian.
Senat przeznaczył 51 mln 500 tys. zł na funkcjonowanie, powołanych w połowie listopada, generalnej i regionalnych dyrekcji ochrony
środowiska. Środki na te instytucje przesunięto z budżetów wojewodów
i środków resortu środowiska.
Ważną zmianą było również zmniejszenie o 406 liczby etatów zatrudnienia w Służbie Cywilnej i zwiększenie o tyle samo liczby etatów
w Służbie Celnej – kwota przesunięcia to 16 mln
816 tys. zł. Zmniejszając rezerwę celową, zwiększono wydatki Państwowej Inspekcji Pracy o 5 mln
743 tys. zł z przeznaczeniem na program ograniczania przestępczości.
W ramach budżetu Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych przesunięto 4,5 mln zł ze środków
na renty i emerytury na prewencję wypadkową.
Zwiększono też o 5 mln zł budżet Najwyższej Izby
Kontroli, aby zapewnić środki na informatyzację
i remonty budynków zajmowanych przez NIK.
Z ogólnej puli na ochronę zabytków 1,5 mln zł Senat przeznaczył na dalszy remont monasteru w Supraślu.
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Nowelizacja ustawy budżetowej na rok 2009
Podczas 39. posiedzenia Senat podzielił opinię Sejmu i przyjął bez poprawek ustawę o zmianie
ustawy budżetowej na rok 2009. Stanowiła ona konsekwencję wpływu niekorzystnych zmian w otoczeniu
makroekonomicznym, oddziałujących bezpośrednio na bieżącą i oczekiwaną w 2009 r. sytuację finansów
publicznych w Polsce.
Nowelizacja przewidywała m.in. wzrost deficytu z 18,18 mld zł do 27,18 mld zł, zmniejszenie wpływów podatkowych o 46,6 mld zł. W efekcie wpływy do budżetu miały być niższe o 30,1 mld zł, wynieść
272,9 mld zł, a nie ponad 303 mld zł, jak wcześniej planowano. Zwiększono o 8,32 mld zł tzw. dochody niepodatkowe, czyli m.in. dywidendy i środki z różnic kursowych. Wydatki budżetowe zmniejszono o ponad
21,13 mld zł, z tego 10,5 mld zł to ograniczenia w rezerwach celowych, a 9,7 mld zł – oszczędności wynikające ze zmiany finansowania infrastruktury drogowej. Koszty te zamiast budżetu poniesie Krajowy Fundusz
Drogowy.

Ustawa o finansach publicznych i ustawa
– Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
Senat na 39. posiedzeniu łącznie rozpatrywał obie ustawy, służące ujednoliceniu zasad gospodarowania funduszami publicznymi w administracji rządowej i samorządowej, wprowadzające jednolite mechanizmy audytu wewnętrznego.
Ustawa o finansach publicznych likwiduje wszystkie – z nielicznymi wyjątkami – państwowe i samorządowe zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze. Rząd będzie musiał sporządzać na 4 lata Wieloletni Plan Finansowy i planować budżet środków europejskich. Rada Ministrów, pracując nad budżetem
na dany rok, będzie musiała przyjąć poziom deficytu budżetu państwa ustalony w tym planie. Ewentualne
wprowadzenie deficytu wyższego od zawartego w wieloletniej prognozie finansowej będzie wymagać specjalnego uzasadnienia.
Ustawa przewiduje też utrzymanie obecnych tzw. progów ostrożnościowych (50%, 55%, 60%), dotyczących długu publicznego, po przekroczeniu których rząd musi podjąć działania zapobiegające wzrostowi
zadłużenia.
Ustawa zakłada, że z dniem jej ogłoszenia zaczęłyby obowiązywać przepisy dotyczące opracowywania i uchwalania budżetu na 2010 r. Na 30 VI 2010 r. przewidziano likwidację funduszy motywacyjnych,
a na 31 XII 2010 r. – gospodarstw pomocniczych, funduszy celowych, państwowych zakładów budżetowych i części samorządowych zakładów budżetowych. Założono, że Wieloletni Plan Finansowy państwa
po raz pierwszy zostanie uchwalony do 31 VII 2010 r.
Od 2012 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozbawiony zostanie osobowości prawnej. Po likwidacji jego zarządu i rady nadzorczej funduszem ma dysponować minister pracy
i polityki społecznej.
Senatorowie zdecydowali o wprowadzeniu 14 poprawek do ustawy o finansach publicznych, m.in. zmianę nakładającą na zarządy samorządów terytorialnych obowiązek podawania do publicznej wiadomości informacji m.in. o zwolnieniach czy umorzeniach podatków. Przyjęto także, że 15% opłat za wstęp do parków narodowych będzie przeznaczane na dofinansowanie działalności ratowniczej Górskiego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego i Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, działających na terenie tych parków.
Celem dwóch istotnych poprawek było usunięcie wątpliwości dotyczących możliwości przyznawania dotacji, w szczególności w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Senat uznał, że ograniczenia dotyczące przyznawania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji
inwestycji nie powinny mieć zastosowania do dotacji przyznawanych organizacjom pozarządowym.
Dla uelastycznienia budżetów jednostek samorządu terytorialnego przyjęto poprawkę, umożliwiającą zmiany w planie dochodów i wydatków w związku z uzyskaniem dotacji od innych jednostek sektora
finansów publicznych.
Senat zdecydował również o wprowadzeniu 19 poprawek do ustawy – Przepisy wprowadzające
ustawę o finansach publicznych. Spora ich grupa miała charakter porządkujący i doprecyzowujący, służyła usunięciu błędów techniczno-legislacyjnych. Senat stanął też na stanowisku, że nie należy ograniczać
swobody działania jednostek samorządu terytorialnego, które będą mogły wnieść mienie pozostałe po likwidacji samorządowego zakładu budżetowego do, zawiązanej przez jednostkę samorządu terytorialnego,
spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, na zasadach określonych w przepisach o partnerstwie
publiczno-prywatnym. Sejm przyjął wszystkie poprawki senackie do obu tych ustaw.
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Ustawa o zmianie ustawy
o Banku Gospodarstwa Krajowego
Na 41. posiedzeniu Senat zdecydował o wprowadzeniu 2 poprawek do nowelizacji, której celem było
umożliwienie zasilenia funduszy własnych BGK poprzez zwiększenie jego funduszy uzupełniających. Jedna z form ich zwiększenia to możliwość zaciągnięcia tzw. pożyczki podporządkowanej, czyli pożyczki ze
środków budżetu państwa, udzielanej przez ministra finansów. W ramach takich pożyczek państwo będzie
mogło przejmować papiery dłużne, emitowane przez BGK.
Jedna z dwóch poprawek senackich uniemożliwiła kształtowanie w drodze rozporządzenia treści
i trybu zawarcia umowy między Skarbem Państwa a BGK. Uregulowanie stało się możliwe w umowie
pomiędzy stronami. Sejm zaakceptował te zmiany.
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Rządowy plan stabilności i rozwoju
Początek VII kadencji Senatu przypadł na okres rozpoczynającego się ogólnoświatowego kryzysu
ekonomicznego sektora finansowego i bankowego, który rozpoczął się w 2007 r. od zapaści rynku pożyczek
hipotecznych wysokiego ryzyka w Stanach Zjednoczonych. Początkowo kryzys omijał gospodarkę Polski.
Potem jednak w naszym kraju nastąpiły ograniczenie akcji kredytowej przez banki, atak spekulacyjny na
polską walutę i znaczne obniżenie wartości złotego oraz problemy finansowe w przedsiębiorstwach z opcjami walutowymi. Na tle pozostałych gospodarek europejskich sytuację Polski oceniano jednak bardzo pozytywnie. Kryzys gospodarczy dało się odczuć w zdecydowanie mniejszym stopniu niż w innych państwach
regionu. Wzrost wartości PKB w Polsce był w tym okresie jedynym w Unii Europejskiej.
Reakcją rządu na kryzys było przygotowanie w 2009 r. 13-punktowego pakietu działań antykryzysowych („Rządowy plan stabilności i rozwoju”), mających złagodzić jego skutki. W skład pakietu weszło
kilka ustaw, dzięki którym m.in. przedsiębiorcy mogli się ubiegać o pomoc finansową państwa. Poniżej
omówiono niektóre z nich.

Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym
Senat podczas 24. posiedzenia wprowadził do ustawy 5 poprawek, głównie doprecyzowujących jej
przepisy. Eliminowała ona zbędne obciążenia administracyjne i likwidowała dotychczasowe ograniczenia. Umożliwiła regulowanie istotnych kwestii w umowach zawieranych między instytucjami publicznymi
i prywatnymi przedsiębiorcami.
Partnerstwo publiczno-prywatne to forma współdziałania sektora publicznego i prywatnego przy
realizacji inwestycji związanych przede wszystkim z rozbudową infrastruktury lub budownictwem. Dzięki
takiej współpracy mogą powstawać nowe drogi, parkingi, obiekty sportowe, szpitale, szkoły itp. Zgodnie
z nową ustawą przy realizacji inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego będzie można wykorzystywać również środki unijne.

Ustawa o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach
udzielanych przez Skarb Państwa
oraz niektóre osoby prawne,
ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego
oraz niektórych innych ustaw
Na 29. posiedzeniu senatorowie zdecydowali o wprowadzeniu 16 zmian do nowelizacji, będącej
konsekwencją realizacji „Rządowego planu stabilności i rozwoju”. Ma ona na celu wzmocnienie systemu
poręczeń i gwarancji oraz ułatwienie w ten sposób dostępu do finansowania, głównie w formie kredytów,
małym i średnim przedsiębiorcom. Zmiany w ustawie o Banku Gospodarstwa Krajowego m.in. umożliwiają mu, jako bankowi państwowemu, sfinansowanie programów rządowych ze środków pozyskanych
z innych źródeł, w szczególności z zaciągniętych kredytów i pożyczek, a także z emisji obligacji w kraju
i za granicą. BGK może też udzielać kredytów eksportowych zagranicznym nabywcom polskich towarów.
Nowe przepisy umożliwiają ministrowi finansów przekazanie skarbowych papierów wartościowych na
zwiększenie funduszu statutowego BGK. Ponadto zlikwidowano Krajowy Fundusz Mieszkaniowy i przekazano aktywa na fundusz statutowy BGK. Bank ten może też udzielać preferencyjnych kredytów m.in.
towarzystwom budownictwa społecznego i spółdzielniom mieszkaniowym na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane, mające na celu budowę lokali na wynajem.
Dzięki poprawce Senatu uchwalono inną koncepcję poręczania lub gwarantowania spłaty zobowiązań, wynikających z kredytów zaciągniętych na finansowanie zakupów materiałów czy wyrobów gotowych, przeznaczonych na produkcję, modernizację lub remonty w sektorze zbrojeniowym. Izba uznała, że
możliwość udzielania poręczeń i gwarancji za zobowiązania Agencji Rozwoju Przemysłu SA z tytułu zaciągniętych kredytów lub wyemitowanych obligacji pozwoli na udzielenie większego wsparcia podmiotom
działającym w różnych działach gospodarki, w tym również w sektorze zbrojeniowym.
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Dzięki innej senackiej zmianie Bank Gospodarstwa Krajowego może udzielać w trybie portfelowym poręczeń i gwarancji na podstawie badania zdolności do spłaty zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji innych banków. Ponadto zrezygnowano z konieczności naliczania obowiązkowej
opłaty rocznej na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego od środków przekazanych na fundusz
statutowy Banku Gospodarstwa Krajowego w okresie, w którym nie zostaną one jeszcze objęte
odpowiednimi programami rządowymi. Wszystkie poprawki Senatu przyjął Sejm. Ustawa weszła
w życie 15 V 2009 r.

Ustawa o udzielaniu przez Skarb Państwa
wsparcia instytucjom finansowym
Na 26. posiedzeniu Senat uchwalił 9 poprawek do ustawy, mającej poprawić płynność na rynku
międzybankowym. Dzięki niej ze wsparcia mogą korzystać krajowe banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, fundusze inwestycyjne, domy maklerskie, zakłady ubezpieczeń i fundusze emerytalne.
W imieniu Skarbu Państwa udziela go minister finansów na wniosek instytucji finansowej. W tym celu
musi być zawarta umowa określająca m.in. formę pomocy i jej wysokość. Pomoc może być udzielana
w różnych formach. Skarb Państwa np. gwarantuje spłatę kredytów i linii kredytowych przyznanych przez
banki innym bankom. Z gwarancji również może skorzystać Narodowy Bank Polski. Minister finansów
może żądać ustanowienia zabezpieczenia gwarantującego zwrot pełnej kwoty wsparcia wraz z odsetkami.
Od gwarancji dla banków, w tym dla NBP, jest pobierana prowizja.
Sejm przyjął wszystkie senackie poprawki. Senat m.in. jednoznacznie stwierdził, że wsparcie w celu
utrzymania płynności płatniczej może być udzielone bankowi krajowemu również w związku z rozwojem
przez niego akcji kredytowej. Gdy wsparcie zostanie udzielone bankowi krajowemu w związku z rozwojem akcji kredytowej, umowa o udzielenie wsparcia określać będzie planowany rozwój akcji kredytowej.
Uchwalono też zmniejszenie wypłat z tytułu gwarancji dla banku o spłaty kredytu dokonane przez kredytobiorcę i o kwoty uzyskane przez bank udzielający kredytu w wyniku zaspokojenia się z przedmiotu
zabezpieczenia udzielonego kredytu.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych
Ustawa została jednomyślnie zaakceptowana przez Senat na 30. posiedzeniu. Podwyższono z 50 tys.
do 100 tys. euro limit tzw. ulgi inwestycyjnej na lata 2009–2010. Zmiana ta dotyczy małych firm i przedsiębiorstw, które rozpoczną działalność w latach 2009–2010, a także tych, które zaczęły działać już w 2008
r. Ponadto zwiększono z 800 tys. do 1,2 mln euro limit przychodów, po przekroczeniu którego firma traci
status małego podatnika. Wcześniej ulga inwestycyjna przysługiwała małym, średnim i dużym przedsiębiorcom, ale tym ostatnim tylko w pierwszym roku ich działalności.

Ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego
dla pracowników i przedsiębiorców
Ustawa, przyjęta bez poprawek przez Senat na 38. posiedzeniu, umożliwiła udzielanie pomocy firmom będącym ofiarami kryzysu i ich pracownikom. Zmieniono przepisy dotyczące zasad elastycznego
czasu pracy, umów na czas określony i dofinansowania funduszu szkoleniowego w przedsiębiorstwach.
Program pomocowy będzie obowiązywał do końca 2011 r.
Aby firma mogła skorzystać z pomocy publicznej, musi spełnić określone warunki, m.in. spadek
jej przychodów po 1 VII 2008 r. musi osiągnąć 25% w ciągu 3 miesięcy. Przedsiębiorca, który skorzystał
z pomocy publicznej po 1 II 2009 r., zostanie objęty ustawą dopiero po 12 miesiącach. Pomoc ma polegać na
możliwości obniżenia pracownikowi wymiaru czasu pracy z proporcjonalnym obciążeniem wynagrodzenia za pracę bez konieczności wypowiedzenia zmieniającego, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy i nie
więcej niż do jednej trzeciej wymiaru czasu pracy. W tym wypadku przewidziano dla pracownika wypłatę
świadczenia uzupełniającego z Gwarantowanego Funduszu Świadczeń Pracowniczych. Wprowadzono tak46
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Senator Mieczysław Augustyn, sprawozdawca połączonych komisji: Budżetu i Finansów Publicznych; Gospodarki Narodowej; Rodziny i Polityki Społecznej, omawia cele
ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (15 VII 2009 r.).

że instytucję przestoju ekonomicznego, nie dłużej niż przez 6 miesięcy, ale
za zgodą pracownika, któremu Gwarantowany Fundusz Świadczeń Pracowniczych wypłacać będzie wspólnie z pracodawcą wynagrodzenie do
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Zmieniono również regulacje, które dotyczą wszystkich przedsiębiorców. Wydłużono okres rozliczeniowy czasu pracy do 12 miesięcy. Wprowadzono możliwość stosowania różnych godzin rozpoczynania
i kończenia pracy w poszczególnych dobach pracowniczych, także na
wniosek pracowników opiekujących się dziećmi do 14. roku życia lub dorosłymi członkami rodziny, którzy ze względu na stan zdrowia wymagają
opieki. W razie mniejszej liczby zamówień pracownik będzie pracował np.
6 godzin dziennie, a później to odrobi, pracując dłużej. Przewidziano też
dopłaty do szkoleń dla pracowników, organizowanych w okresie postojów.
W 2009 r. kilka firm złożyło wnioski o pomoc finansową, dotyczyły
one dopłat do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w obniżonym wymiarze czasu pracy oraz tzw.
przestoju ekonomicznego, związanego ze spadkiem liczby zamówień.

Ustawa o pomocy państwa
w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych
udzielonych osobom, które utraciły pracę
Podczas 36. posiedzenia Senat przyjął bez poprawek ustawę, na mocy której bezrobotni mogą uzyskać od państwa do 1200 zł miesięcznie na spłatę zaciągniętych przez nich kredytów mieszkaniowych.
Decyzję o przyznaniu wsparcia wydaje starosta, a wniosek należy składać do urzędu pracy, w którym dana
osoba jest zarejestrowana. Pieniądze wypłaca Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i przekazuje bezpośrednio do banków, z którymi bezrobotni zawarli umowy kredytowe.
Ustawa jest adresowana do osób, które utraciły pracę po 1 VII 2008 r. i złożą wniosek o udzielenie
pomocy do końca 2010 r. Na pomoc mogą liczyć posiadający tylko jedno mieszkanie obciążone kredytem
lub dom jednorodzinny. Z dopłat mogą korzystać też osoby, które prowadziły samodzielną działalność
na własny rachunek, ale w związku z kryzysem musiały z niej zrezygnować. Pomocą objęci są również
małżonkowie mający wspólnotę majątkową, jeżeli pracę utracił współmałżonek niebędący kredytobiorcą.
Pomoc państwa zostanie przerwana po spłaceniu kredytu, jeśli korzystający z niej przestanie być
bezrobotnym, sprzeda dom lub mieszkanie, na które uzyskiwał wsparcie, dojdzie do wypowiedzenia umowy kredytu lub egzekucji należności z kredytowanego mieszkania.
Ustawa przewiduje zwrot udzielonej pomocy. Spłata ma się rozpoczynać po upływie 2 lat. Zwrot
ten będzie nieoprocentowany i rozłożony równomiernie na 8 lat. Przewidziano także, że starosta może odroczyć termin płatności, rozłożyć spłatę na raty, umorzyć w całości lub w części spłatę zobowiązania, np.
w razie trudnej sytuacji materialnej kredytobiorcy. Ustawa weszła w życie 5 VIII 2009 r.
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Działalność gospodarcza
Ustawa o zmianie ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej
oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Nowelizacja ma ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej.
Przewiduje m.in. możliwość zawieszenia działalności na 2 lata i rozszerza zakres wiążących interpretacji podatkowych. Zgodnie z nowymi
przepisami, przedsiębiorca w okresie zawieszenia działalności gospodarczej nie będzie musiał płacić zaliczek na poczet podatku dochodowego ani składać deklaracji VAT. Opłacanie składek na ubezpieczenie
społeczne (rentowe i emerytalne) będzie natomiast dobrowolne. W nowelizacji wprowadzono także zasadę, że organy administracji publicznej
nie mogą odmówić przyjęcia niekompletnego wniosku i muszą umożliwić podmiotom późniejsze dostarczenie brakujących dokumentów.
Rozszerzono również listę krajów, których obywatele albo osoby prawne
będą mogli wykonywać na terytorium RP działalność gospodarczą na
takich samych zasadach jak obywatele polscy.
Senat dwukrotnie rozpatrywał nowelizację ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej. Na 14. posiedzeniu wprowadził do niej 19
poprawek. Obniżono z 75 zł do 40 zł opłatę za wydanie pisemnej interpretacji zakresu i sposobu zastosowania przepisów. Umożliwiono też
dokonywanie wpisów informacji o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej w aktualnie prowadzonej ewidencji.
Senatorowie uchwalili też zmianę przewidującą odłożenie do 31 III
Senator Marek Trzciński przedstawia sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej 2009 r. wejścia w życie przepisów regulujących podejmowanie dziaw sprawie ustawy o zmianie ustawy o swobo- łalności gospodarczej przez osoby fizyczne w ustawie z 2 VII 2004 r.
dzie działalności gospodarczej oraz o zmia- o swobodzie działalności gospodarczej. Sejm zaakceptował wszystkie
nie niektórych innych ustaw (16 XII 2008 r.). poprawki Senatu.
Podczas 24. posiedzenia zaś Izba wprowadziła 47 poprawek.
Nowelizacja wprowadziła tzw. zasadę jednego okienka dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Przedsiębiorca wypełni tylko jeden wniosek, złoży go lub prześle do urzędu gminy. Resztę załatwią za niego pracownicy urzędu. Ewidencję działalności gospodarczej prowadzić ma nadal
gmina jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Zasada jednego okienka będzie przejściową formą rejestracji działalności gospodarczej, obowiązującą od 31 III 2009 r. do 30 VI 2011 r.
Potem zastąpi ją tzw. zasada zero okienka. Od 1 VII 2011 r. zacznie funkcjonować informatyczna
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, przedsiębiorca będzie mógł rozpocząć działalność już po złożeniu w urzędzie gminy wniosku
o zarejestrowanie firmy. Nowelizacja porządkuje również kwestie kontrolowania
przez organy administracji publicznej
działalności gospodarczej przedsiębiorców. Wprowadza też obowiązek powiadamiania przedsiębiorcy o kontroli przynajmniej z 7-dniowym wyprzedzeniem.
Większość senackich poprawek miała
charakter legislacyjny i doprecyzowujący.
Sejm przyjął 44 spośród nich.

Wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld podczas
debaty nad nowelą ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej (16 XII 2008 r.).
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Ustawa o zmianie ustawy
– Prawo upadłościowe i naprawcze,
ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
oraz ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
Na 27. posiedzeniu Senat zdecydował o wprowadzeniu 12 poprawek do nowelizacji, mającej m.in.
ułatwić prowadzenie postępowań naprawczych przez przedsiębiorców, których zadłużenie ma przejściowy
charakter. Nowelizacja ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze przewiduje, że od 2 V 2009 r. jedynie
wierzytelności pracowników, np. dotyczące zaległych wynagrodzeń, uwzględnia się w postępowaniu upadłościowym z urzędu, czyli bez zgłoszenia przez zainteresowanego. Dotąd lista takich wierzytelności była
znacznie obszerniejsza.
Dzięki senackiej poprawce przedsiębiorcy po ogłoszeniu upadłości zyskali szansę na układ z wierzycielami, mogą sami zarządzać majątkiem upadłej firmy. W takiej sytuacji znalazły się przede wszystkim firmy
mające niewielkie długi. Jeżeli firma zadłużyła się u wielu wierzycieli, można ich podzielić na grupy, a układy
zawierać z każdą z nich z osobna. Podziału na grupy dokonuje przedsiębiorca, który ogłosił upadłość.
Nowelizacja pociągnęła za sobą zmiany odpowiednich przepisów w dwóch innych ustawach: o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Senat doprecyzował także, że
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są wpisywane do rejestru działalności gospodarczej,
a nie do Krajowego Rejestru Sądowego. Wszystkie senackie zmiany zaakceptował Sejm.
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Podatki
Ustawa o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym
zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego
albo importu samochodu osobowego
Podczas 13. posiedzenia, zgodnie z rekomendacją Komisji Gospodarki Narodowej, Izba przyjęła tę
ustawę bez poprawek. Określa ona zasady ustalania nadpłaty w podatku akcyzowym, zapłaconym z tytułu
nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego od 1 V 2004 r. do 30 XI 2006 r.,
na podstawie ustawy o podatku akcyzowym.
Konieczność uchwalenia tej ustawy wynikała z orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
z 18 I 2007 r., w którym stwierdził on niezgodność polskich przepisów o podatku akcyzowym z art. 90 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Ustawa zmienia także przepisy ordynacji podatkowej w zakresie
oprocentowania nadpłaty i zasady wznawiania postępowania wskutek publikacji sentencji orzeczenia w ETS.
Do ustawy o podatku akcyzowym dodano przepisy, umożliwiające organom podatkowym ustalenie
innej wysokości podstawy opodatkowania, jeżeli podana przez podatnika wartość znacznie odbiega
od średniej wartości rynkowej przedmiotu opodatkowania.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dla podatników
uzyskujących niektóre przychody
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Na 16. posiedzeniu Senat wprowadził 9 zmian do ustawy, zakładającej umorzenie zaległości podatkowych dla Polaków pracujących za granicą. Od 6 VIII 2008 r. abolicja dotyczy podatników zarabiających
w krajach, z którymi Polska ma lub miała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, przewidujące
obliczenie podatku za pomocą tzw. metody zaliczenia proporcjonalnego. W efekcie jej zastosowania Polacy
pracujący za granicą musieli się rozliczać nie tylko z miejscowym fiskusem, ale także dopłacać podatek
w polskim urzędzie skarbowym.
Ustawa przewiduje umorzenie zaległości podatkowych wraz z należnymi odsetkami podatnikom,
którzy nie dokonali rozliczenia. Zakłada także zwrot podatku tym, którzy w latach 2002–2007 dokonali
rozliczenia i zapłacili podatek. Podatnicy do wniosku będą musieli dołączyć oświadczenia o pracy wykonywanej za granicą i zapłaconym tam podatku. Ministra finansów zobowiązano do określenia wzoru
oświadczenia potwierdzającego uzyskanie dochodów za granicą.
Senatorowie uznali, że w ustawie należy wskazać organ podatkowy właściwy do rozpatrywania wniosków składanych przez podatników, którzy nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Polski. Kolejna senacka zmiana dotyczyła sytuacji, w których podatnik starał się przestrzegać obowiązujących przepisów i wpłacił należny podatek, ale nie w pełnej wysokości. Wówczas organ podatkowy

Sprawozdawca Komisji Gospodarki Narodowej, senator Bronisław Korfanty omawia ustawę
o szczególnych rozwiązaniach dla podatników
uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (23 VII 2008 r.).
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wydałby decyzję, w której określał zwrot wpłaconego podatku, a w stosunku do pozostałej części umarzał zaległość podatkową. Senatorowie zdecydowali także o wyraźnym wskazaniu w ustawie, że w oświadczeniach dołączanych do wniosków o umorzenie lub zwrot podatnik nie tylko
potwierdzi uzyskanie przychodów i zapłatę podatku za granicą, ale także określi ich wysokość.
Senatorowie doprecyzowali też formy dokonywania zwrotu oraz datę zwrotu, ważną ze względu na obliczanie ewentualnych odsetek za opóźnienia powstałe z winy organu podatkowego. Na
wypadek wydłużenia procesu legislacyjnego Senat skrócił z dwóch do jednego miesiąca termin na złożenie przez podatnika wniosku o umorzenie zaległości podatkowej lub zwrot podatku.
Poprawkę tę odrzucił jednak Sejm.

Ustawa o podatku akcyzowym
Na 23. posiedzeniu Senat wprowadził 16 poprawek do ustawy o podatku akcyzowym, która
zastąpiła ustawę z 23 I 2004 r. Nowa ustawa dostosowała polskie regulacje dotyczące akcyzy do
wymogów unijnych ze względu na zmiany dyrektywy energetycznej Unii Europejskiej. Zmieniono m.in. zasady opodatkowania akcyzą energii elektrycznej. Zgodnie z nowymi uregulowaniami,
podatek akcyzowy ma być płacony przez dystrybutorów, a nie przez producentów energii elektrycznej.
Zmiany wymagało również opodatkowanie akcyzą takich źródeł energii jak węgiel, koks czy
gaz ziemny. Przewidziano również zwolnienie z akcyzy gazu przeznaczonego do celów opałowych do
31 X 2013 r. oraz węgla i koksu – do 1 I 2012 r. Wprowadzono też zerowe stawki podatku akcyzowego na wyroby energetyczne, niesłużące do celów opałowych lub jako źródła energii napędowej.
Do końca października 2013 r. ma obowiązywać zerowa stawka akcyzy na gaz ziemny do celów
napędowych.
Wprowadzono też zmiany dotyczące podatku akcyzowego od papierosów i wyrobów tytoniowych. Zgodnie z prawem Unii Europejskiej, Polska powinna mieć łączną kwotę akcyzy w wypadku
wyrobów tytoniowych i papierosów na poziomie około 64 euro od 1000 sztuk papierosów, przy czym
przy wyrobach tytoniowych niebędących papierosami musi to być docelowo kwota stanowiąca 2/3
wartości akcyzy.
Senat podwyższył akcyzę na: wódkę o 9%, piwo o 13,6% i wino o 16,5%. Podwyższona
przez Izbę stawka akcyzy na tytoń do palenia wynosi 95 zł za każdy 1 kg i 31,41% maksymalnej
ceny detalicznej, a na cygara i cygaretki – 235 zł za każde 1000 sztuk. Zwiększono również podatek akcyzowy z 13,6% do 18,6% podstawy opodatkowania na auta z silnikami o pojemności
powyżej 2 l. Dzięki wzrostowi stawki podatku na te auta budżet dodatkowo zyskał około 170
mln zł.
Senat zaproponował też, aby nowa ustawa o akcyzie weszła w życie 1 III 2009 r., a nie, jak
przewidziano w Sejmie, 1 I 2009 r. Wyższe stawki akcyzy na alkohol i auta będą obowiązywać od
początku 2010 r. Wszystkie poprawki senackie zostały przyjęte przez Sejm.
Sprawozdawca Komisji Gospodarki Narodowej senator Tomasz Misiak omawia
zmiany podatku akcyzowego (3 XII 2008 r. ).

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Kapica odpowiada na pytania
senatorów o przepisy nowej
ustawy o podatku akcyzowym
(3 XII 2008 r. ).
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Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
Dwie poprawki do nowelizacji, dostosowującej polskie prawo do zmienionych przepisów
wspólnotowych, dotyczących zakresu miejsca świadczenia usług, zwrotu VAT podatnikom mającym siedzibę w innym państwie członkowskim niż państwo zwrotu oraz w zakresie wspólnego
systemu podatku w celu zwalczania uchylania się od opodatkowania w związku z transakcjami
wewnątrzwspólnotowymi, Senat uchwalił na 41. posiedzeniu.
Nowelizacja przewiduje, że podatek VAT od usług świadczonych za granicą będzie pobierany w kraju, w którym siedzibę ma firma nabywcy takiej usługi, a nie tam, gdzie siedzibę ma firma
świadcząca usługę. W stosunku do usługobiorców niebędących podatnikami utrzymano zasadę, iż
podatek będzie rozliczany zgodnie z siedzibą lub miejscem zamieszkania usługodawcy, chyba że
usługi wykonują pośrednicy – wówczas miejscem świadczenia jest miejsce, w którym dokonywana
jest transakcja.
Podatnikom umożliwiono składanie wniosku o zwrot podatku zapłaconego w innym państwie członkowskim we właściwym dla podatnika urzędzie skarbowym. Prawo zwrotu przysługuje także podmiotom niemającym siedziby w kraju. Podmioty zagraniczne z krajów UE będą mogły
składać wnioski w formie elektronicznej, podmioty niemające siedziby na terytorium innego państwa członkowskiego natomiast – na piśmie.
Pierwsza senacka poprawka doprecyzowała pojęcie podatnika tak, aby objęło podmioty
gospodarcze w państwach trzecich, w których nie ma podatku od wartości dodanej czy podatku
o podobnym charakterze. Druga poprawka precyzowała czynności, które podatnik powinien podjąć w razie zmiany proporcji, w jakiej towary lub usługi związane są z wykonywaniem czynności
dających prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Sejm przyjął poprawki Senatu.

Ustawa o grach hazardowych
Podczas 44. posiedzenia Senat przyjął bez poprawek ustawę o grach hazardowych. Przewiduje ona m.in. zakaz urządzania wideoloterii i gier na automatach do hazardu poza kasynami.
Jedno kasyno ma przypadać na 650 tys. mieszkańców w województwie. Na jego prowadzenie
potrzebna będzie koncesja. Nowych zezwoleń na prowadzenie nie otrzymają salony gier z automatami i punkty z automatami o niskich wygranych. Będą mogły działać do wygaśnięcia obowiązujących już pozwoleń. Ustawa wprowadza także m.in. limity lokalizacyjne dla salonów
binga pieniężnego (1 na 300 tys. mieszkańców w województwie).
Podniesiono niektóre wysokości stawek podatku. Ustawa przewiduje m.in. 50-procentową
stawkę podatku od gier cylindrycznych, w kości i karty, na automatach. Z kolei podatek od zakładów wzajemnych wyniesie 12% (obecnie 10%) i będzie liczony od sumy wpłaconych stawek
(przychodu). Pojawi się nowy podatek, w wysokości 25%, od dochodów z loterii audiotekstowych,
które obecnie nie są opodatkowane. Przewidziano, że podatek od automatów o niskich wygranych
wzrośnie ze 180 euro do 2 tys. zł od urządzenia miesięcznie.
Prowadzenie działalności niezgodnej z ustawą będzie karane. W wypadku gry hazardowej
organizowanej bez koncesji lub zezwolenia kara wyniesie 100% przychodu. Firma zapłaci 12 tys.
zł od każdego automatu w razie urządzania gry na automatach poza kasynem, a kara w wysokości
100% uzyskanej wygranej będzie grozić za uczestnictwo w grze hazardowej organizowanej bez
koncesji lub zezwolenia.
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Przedsiębiorstwa państwowe
Ustawa o zmianie ustawy
o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji
przedsiębiorstwa państwowego
„Polskie Koleje Państwowe”
oraz ustawy o transporcie kolejowym
Podczas 19. posiedzenia Senat zdecydował o uchwaleniu 8 poprawek do nowelizacji ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji PKP. Wprowadziła ona m.in. przepisy usprawniające restrukturyzację majątkową Grupy PKP oraz wzmacniające jej funkcję w zakresie zadań koordynacyjnych i regulacyjnych między spółkami. Zakłada przyspieszenie procesu przekazywania przez PKP linii kolejowych
i odcinków linii samorządom terytorialnym. W tym celu uproszczono procedurę uzyskiwania zgody ministra właściwego do spraw transportu.
W nowelizacji przyspieszono też postępowanie w sprawie sprzedaży lokali, określono zasady przekazywania gminom niesprzedanych budynków mieszkalnych. Wprowadzono również zmiany służące poprawie
jakości obsługi klientów Grupy PKP. Aby zachęcić jednostki samorządu terytorialnego do finansowania lub
dofinansowywania inwestycji infrastrukturalnych, jako ekwiwalent zaproponowano przyznanie przewoźnikom kolejowym ulgi w opłacie podstawowej na określonych liniach kolejowych lub ich odcinkach.
Większość senackich poprawek miała charakter legislacyjny. Wśród przyjętych zmian znalazł się też
jednak zapis, który umożliwił prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego nadanie swoim decyzjom rygoru
natychmiastowej wykonalności, jeżeli wymagał tego interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony. Senat zdecydował też, że jednostki samorządu terytorialnego mogą dotować przewozy osób w ramach
połączeń międzynarodowych, przygranicznych, transgranicznych na terytorium Polski. Akceptacji Sejmu
nie uzyskała tylko jedna poprawka, dotycząca dotowania określonych przewozów z dochodów własnych
jednostek samorządu terytorialnego, zawierania umów o świadczenie usług publicznych.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusz Engelhardt ustosunkowuje
się do wypowiedzi senatorów podczas dyskusji nad nowelizacją ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa Państwowego „Polskie Koleje
Państwowe” oraz ustawy o transporcie kolejowym (16 X 2008 r.).

Senator Stanisław Jurcewicz, sprawozdawca Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, podczas debaty nad nowelizacją ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa Państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o transporcie kolejowym (16 X 2008 r.).
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Ustawa o zmianie ustawy
o komercjalizacji i prywatyzacji
oraz ustawy o zasadach nabywania
od Skarbu Państwa
akcji w procesie konsolidacji spółek
sektora elektroenergetycznego
Podczas 23. posiedzenia senatorowie uchwalili jedną poprawkę do nowelizacji, zapewniającej ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa instrumenty pozwalające na prowadzenie skutecznej polityki
prywatyzacyjnej, uregulowanie procedury nieodpłatnego zbywania akcji spadkobiercom osób uprawnionych,
a także rozwiązanie kwestii zaliczenia okresu zatrudnienia w przedsiębiorstwach będących poprzednikami
komercjalizowanego przedsiębiorstwa państwowego.
Nowelizacja ma na celu zwiększenie społecznej akceptacji prywatyzacji poprzez wprowadzenie
generalnej zasady jej jawności. Usprawnia też komunalizację, umożliwiając dokonywanie bezpłatnego
przekazywania akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa jednostkom samorządu terytorialnego i związkom jednostek samorządu terytorialnego. Komunalizacja będzie jednak mogła dotyczyć
spółek spełniających określone warunki. Ustawa ostatecznie wyjaśnia sposoby i formy przenoszenia
własności udziałów lub akcji będących własnością Skarbu Państwa na rzecz samorządu terytorialnego.
Zostały utrzymane prawa uprawnionych pracowników do nieodpłatnego nabycia akcji w spółkach,
nieodpłatnie zbytych przez Skarb Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Kompetencje
ministra skarbu państwa w tym zakresie uzyskał organ wykonawczy jednostek samorządu terytorialnego lub ich związku. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji od chwili powstania podlega dziedziczeniu. Nowelizacja rozszerza i modyfikuje zakres regulacji dotyczących nieodpłatnego zbywania
akcji osobom uprawnionym w spółkach podlegających takim przekształceniom, jak: połączenie, podział, obniżenie kapitału zakładowego, częściowe wniesienie do innego podmiotu. Regulacja dotyczy
w szczególności: Skarbu Państwa, spółek i przedsiębiorstw państwowych, podmiotów zainteresowanych nabywaniem akcji prywatyzowanych spółek i zewnętrznych firm konsultingowych i doradczych,
a także eksperckich z zakresu ochrony środowiska.
Senat uznał za konieczne utrzymanie przepisu wyłączającego możliwość komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych wykonujących 1 I 2006 r. działalność gospodarczą w zakresie międzynarodowego
transportu morskiego, uwzględniając szczególny charakter i znaczenie tych przedsiębiorstw dla gospodarki
morskiej. Sejm zaakceptował tę poprawkę.

Senator sprawozdawca Krzysztof Majkowski
omawia poprawki zaproponowane przez Komisję
Gospodarki Narodowej do ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy
o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji
w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego; prowadząca obrady wicemarszałek Krystyna Bochenek, sekretarz Senatu senator
Stanisław Gorczyca (3 XII 2008 r. ).
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Ustawa o postępowaniu kompensacyjnym
w podmiotach o szczególnym znaczeniu
dla polskiego przemysłu stoczniowego
Po burzliwej debacie na 24. posiedzeniu Senat zdecydował o wprowadzeniu 72 poprawek do ustawy,
przewidującej sprzedaż stoczni Gdynia i Szczecin w otwartym, nieograniczonym, przejrzystym, bezwarunkowym i nikogo nie dyskryminującym przetargu.
Ustawa wiązała się z decyzją Komisji Europejskiej, która uznała, że pomoc udzielona stoczniom
w Gdyni i Szczecinie jest nielegalna, i do 6 VI 2009 r. dała polskiemu rządowi czas na wyprzedaż ich majątku.
„Specustawa” uruchomiła proces zagospodarowywania majątku tych stoczni, służyła ochronie pracowników
zatrudnionych w obydwu stoczniach oraz w spółkach zależnych, a także przeprowadzeniu tego w taki sposób, by nabywcy mieli możliwość prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem wydzielonych
składników majątku obu stoczni – tych, które mogą być wydzielone w sposób zorganizowany. Ustawa nie
wykluczyła prowadzenia produkcji statków, ale też nie wprowadziła żadnych gwarancji dla takiej działalności. Uchwalono, że sprzedaż majątku stoczni przeprowadza prezes Agencji Rozwoju Przemysłu, a nadzór nad
nią – minister Skarbu Państwa. W uzgodnieniu z Komisją Europejską powołuje on tzw. obserwatora (osoba
z uprawnieniami syndyka), monitorującego zmiany zachodzące w stoczniach. Przepisy określają zasady zaspokajania roszczeń wierzycieli stoczni. W pierwszej kolejności zostaną spłaceni wierzyciele mający zabezpieczenia na majątku stoczni, a w dalszej uiści się zaległe podatki. Ustawa obejmuje programem ochronnym
stoczniowców zatrudnionych w stoczniach Gdynia i Szczecin do 31 X 2008 r. Gwarantuje on wypłatę odszkodowań od 20 tys. zł do 60 tys. zł w zależności od stażu pracy w stoczniach.
Poprawki Senatu to głównie zmiany o charakterze doprecyzowującym, uściślającym i uzupełniającym. Pierwsza ich grupa to kilkanaście zmian służących uściśleniu przepisów dotyczących czynności
zarządcy kompensacji i podkreśleniu jego niezależności. W drugiej grupie znalazły się poprawki doprecyzowujące regulacje związane z zadaniami i obowiązkami obserwatora. Do trzeciej grupy należą poprawki
rozszerzające ochronę pracowników stoczni. Ponadto doprecyzowano termin, w którym stocznia ma obowiązek zatrudnienia pracowników spółek zależnych. Kolejne poprawki uściślały, iż wypłacone odszkodowania są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych, wskazywały też podmiot zobowiązany do
opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne po ustaniu zatrudnienia. Senatorowie wprowadzili także poprawki rozszerzające zakres wydatków uznanych za kompensacyjne na świadczenia z tytułu
odszkodowania za wypadki przy pracy lub chorobę zawodową. Kolejne senackie poprawki uniemożliwiły
zawieranie umów o budowę nowych statków przed postępowaniem kompensacyjnym lub w jego trakcie.
Posłowie poparli wszystkie zmiany uchwalone przez Senat.
Sprawozdawca Komisji Gospodarki Narodowej senator Henryk Woźniak przedstawia
główne założenia ustawy o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego (16 XII 2008 r. ).

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Zdzisław Gawlik odpowiada na
pytania senatorów odnośnie do tzw. specustawy stoczniowej (16 XII 2008 r. ).
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Transport
Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych
oraz niektórych innych ustaw
Podczas 20. posiedzenia Senat zdecydował o wprowadzeniu 14 poprawek do nowelizacji, mającej na
celu wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pobierania opłat za użytkowanie
niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe, w tym zastąpienie systemu opłat ryczałtowych
za przejazd samochodów ciężarowych, tak zwanych winiet, opłatami za pojazd zależnymi od liczby przejechanych kilometrów.
Nowelizacja przewiduje, że opłaty będą pobierane drogą elektroniczną, a stawka nie przekroczy 2
zł za kilometr. Do poboru opłaty upoważniono generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad, spółki
budujące i eksploatujące autostrady oraz spółki specjalnego przeznaczenia. Wprowadzono przepisy określające obowiązki kierowców związane z wprowadzeniem opłat elektronicznych, a także wysokość kar
pieniężnych z tytułu naruszenia tych obowiązków.
Większość poprawek wprowadzonych przez Senat miała charakter redakcyjny i doprecyzowujący, służący wyeliminowaniu wątpliwości interpretacyjnych. Uwzględniając, że system winietowy będzie
obowiązywał jeszcze do 30 VI 2011 r., Senat uznał m.in. za konieczne umożliwienie przedsiębiorcom
prowadzącym stacje benzynowe pobierania opłaty rocznej za przejazd pojazdu samochodowego po drogach krajowych. Kolejna senacka zmiana uwzględniała rezygnację z opłaty półrocznej za przejazd pojazdu po drogach krajowych. W konsekwencji w innej poprawce wskazano jednoznacznie, że wszystkie
winiety, w tym również półroczne, zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane. Senat wskazał też, że przepis, nakładający obowiązek uiszczania opłaty za przejazd pojazdów samochodowych po
drogach krajowych w formie elektronicznej, będzie stosowany od 1 VI 2011 r. Wszystkie poprawki Senatu
zaakceptował Sejm.

Ustawa o zmianie ustawy
– Prawo o ruchu drogowym
oraz o zmianie niektórych ustaw
Senat na 29. posiedzeniu wprowadził 25 poprawek do nowelizacji prawa o ruchu drogowym, nie
poparł natomiast wniosku o jej odrzucenie. Nowelizacja przewidywała powołanie – w ramach struktury
Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego – Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, m.in. rejestrującego naruszeń przepisów ruchu drogowego, w tym przekraczania przez kierujących
dozwolonych prędkości. Napływałyby tam wszystkie zarejestrowane przez fotoradary naruszenia przepisów ruchu drogowego dotyczące prędkości, a pracownicy prowadziliby postępowania administracyjne
w sprawach o nałożenie kary i obsługiwaliby urządzenia rejestrujące na większości dróg.
Gdyby kierowcy uchylali się od płacenia kar, prawo jazdy tymczasowo zawieszano by, a za
każde kolejne wykroczenie trzeba by płacić dwa razy więcej. Przewidziano także wyższe kary, jeżeli
w ciągu 6 miesięcy od pierwszego naruszenia przepisów kierowca zrobiłby to kolejne 5 razy lub łączna wysokość kar za popełnione wykroczenia przekroczyłaby 2,5 tys. zł. Jeśli kierowca nie zapłaciłby
kary i nie udałoby się jej wyegzekwować, wówczas starosta tymczasowo zawiesiłby prawo jazdy.
Okres zawieszenia zwiększałby się stopniowo w zależności od kwoty zaległości. Zmiany w prawie
drogowym miały dotyczyć także ograniczenia prędkości. W swoich poprawkach Senat podwyższył
m.in. ze 100 do 110 km/h dopuszczalną prędkość na drodze ekspresowej jednojezdniowej i na drodze
dwujezdniowej o co najmniej dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu. W innej
poprawce uznał, że inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego powinni uzyskać niektóre prawa
i obowiązki funkcjonariuszy Policji, niezbędne do skutecznego wykonywania nowych zadań, czyli do
kontroli kierujących samochodami osobowymi.
Sejm przyjął 16 poprawek senackich. W kwietniu 2009 r. prezydent skierował ustawę do Trybunału
Konstytucyjnego, który w październiku 2009 r. orzekł jej niezgodność z konstytucją. Ustawa zatem nie
weszła w życie.
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Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Senatorowie na 30. posiedzeniu uchwalili 6 poprawek do nowelizacji, liberalizującej rozwiązania,
zgodnie z którymi policja może uniemożliwić korzystanie z pojazdu, jeżeli kierujący nim nie okazał na jej
żądanie dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia. Nieokazanie takiego dokumentu skutkowało także zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego i usunięciem pojazdu z drogi
na koszt właściciela. Na podstawie nowelizacji uniemożliwienie korzystania z pojazdu, jego obligatoryjne
odholowanie i zatrzymanie dowodu rejestracyjnego dotyczy jedynie obywateli państw niebędących członkami Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członków Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu. Ustawa wprowadziła możliwość nieinformowania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o nieokazaniu przez kontrolowanego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia, jeżeli organ przeprowadzający kontrolę uzyskał informację z centralnej ewidencji pojazdów, potwierdzającą zawarcie stosownej umowy ubezpieczenia.
Senat wprowadził 4 poprawki, m.in. dotyczącą skutków nieokazania dokumentu zawarcia umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, ale nie zostały one przyjęte przez Sejm.
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EURO 2012
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych
oraz niektórych innych ustaw
Podczas 16. posiedzenia Senat uchwalił 17 zmian do nowelizacji. Upraszcza ona procedury przetargowe i ma doprowadzić do zmniejszenia liczby odrzucanych ofert i unieważnionych postępowań. Dostosowuje także polskie prawo zamówień publicznych do przepisów unijnych. Nowelizacja zmierza także do
usunięcia sprzeczności z ustawą dotyczącą EURO 2012.

Senator Jadwiga Rotnicka rekomenduje Izbie poprawkę mniejszości Komisji Gospodarki Narodowej
oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej do ustawy o zmianie ustawy
– Prawo zamówień publicznych (23 VII 2008 r.).

Senat uznał m.in., że ustawy – Prawo zamówień publicznych nie powinno się stosować również
do zamówień, których przedmiotem jest dostawa jednostek poświadczonej emisji i jednostek redukcji
emisji, w rozumieniu przepisów o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych
i innych substancji. Izba zaproponowała również utrzymanie dotychczasowych zasad wykluczania wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia, a także uściślenie i uzupełnienie przepisu dotyczącego wzywania wykonawców do złożenia stosownych oświadczeń lub dokumentów w postępowaniu,
gdy wykonawca ich nie złoży lub będą one zawierać błędy. Przyjęto zasadę, że złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu i spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań
określonych przez zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. Izba przyznała też wykonawcom
od 1 listopada 2009 r. prawo do wnoszenia protestów i odwołań w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfika-

Senator sprawozdawca Jan Dobrzyński przedstawia stanowisko połączonych Komisji Gospodarki
Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w sprawie nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz
niektórych innych ustaw (23 VII 2008 r.).
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tu. Senat zaproponował również poprawkę, zgodnie z którą zamawiający zatrzymywałby wadium wraz
z odsetkami również w sytuacji, gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie nie złożył wymaganych
dokumentów lub oświadczeń. Określono także, że zamawiający będzie mógł wystąpić do wykonawcy
o przedłużenie terminu związania ofertą najpóźniej na 3 dni przed jego upływem. Wszystkie poprawki
Izby zostały przyjęte przez Sejm.

Nowelizacje ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012
Ustawa umożliwia prywatnym inwestorom realizację inwestycji zakwalifikowanych jako „przedsięwzięcia Euro 2012” w trybie „specustawy”. W tym celu rozdzielono przedsięwzięcia realizowane przez
podmioty publiczne (m.in. projektowanie i budowa stadionów) od inwestycji, które mogą być realizowane przy udziale kapitału prywatnego (rozbudowa zaplecza turystyczno-rekreacyjnego). Istotne zmiany
to: rezygnacja z konieczności uzyskiwania zgody ministra sportu na nierozwiązywanie spółek celowych;
wprowadzenie podziału kompetencyjnego między spółki celowe przygotowujące lub wykonujące przedsięwzięcia Euro 2012 a spółki koordynujące i kontrolujące te przedsięwzięcia; wskazanie na samorząd
województwa śląskiego, a nie, jak dotychczas, na Chorzów, jako na podmiot tworzący spółki celowe na
zasadach określonych w nowelizowanej ustawie, a także ograniczenie możliwości finansowania ze środków wskazanych w art. 2 ust. 1 wyłącznie do projektowania, budowy, przebudowy lub remontu stadionów
i innych obiektów budowlanych, niezbędnych do przeprowadzenia turnieju.
Senat dwukrotnie rozpatrywał tę nowelizację. Podczas 29. posiedzenia uchwalił do niej 8 poprawek.
Dwie przewidywały, że w skład rady nadzorczej spółki celowej, utworzonej przez miasto – organizatora, wejdzie osoba zgłoszona przez zarząd województwa, a nie marszałka województwa. Kolejna poprawka służyła
zapewnieniu właściwej relacji pomiędzy przepisami określającymi przedmiot działalności spółki celowej,
utworzonej w celu przygotowywania lub wykonywania przedsięwzięć Euro 2012. Senat zmodyfikował też katalog zadań spółki celowej, utworzonej w celu koordynacji i kontroli przedsięwzięć Euro 2012. Nie będzie ona
miała prawa kontrolować działalności spółek celowych, utworzonych dla przygotowywania lub wykonywania
przedsięwzięć Euro 2012. Dodany przez Izbę przepis nakładał obowiązek przedstawiania, na żądanie spółki
celowej, dokumentów i informacji związanych z działalnością dotyczącą Euro 2012. Dzięki temu podmiot
wykonujący przynamniej jedno z działań wskazanych w przepisie można wezwać do przedstawienia określonych dokumentów i informacji. Posłowie przyjęli 7 spośród 8 poprawek uchwalonych przez Senat.
Podczas 39. posiedzenia zaś Izba wprowadziła 10 poprawek do nowelizacji. Przewidziano w niej
umożliwienie inwestorowi wyboru trybu, w jakim może realizować przedsięwzięcia Euro 2012, a także
przyspieszenie postępowań administracyjnych, dotyczących między innymi procesów wywłaszczeniowych, poprzez połączenie etapów lokalizacji i nabywania nieruchomości. Decyzja o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 będzie jednocześnie decyzją o wywłaszczeniu nieruchomości. Wysokość
odszkodowania za nieruchomości przejęte pod realizację przedsięwzięć Euro ma odpowiadać przesłance
słusznego odszkodowania, określonej w konstytucji, tak aby było ono ekwiwalentne do wartości wywłaszczonego dobra. W ustawie przewidziano także, że gdy dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty opuści lokal mieszkalny w terminie nie dłuższym niż 14 dni od podjęcia przez wojewodę decyzji o lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012, odszkodowanie zostanie powiększone o 5% wartości nieruchomości,
a gdy dotychczasowy właściciel zostanie wywłaszczony, otrzyma dodatkowo 10 tys. zł.
Senat m.in. zmienił tytuł ustawy. Poza tym uwzględnił opinię Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej,
która wskazywała na wątpliwości interpretacyjne co do zakresu przedsięwzięć Euro 2012. Inna poprawka,
dotycząca wykupu gruntów pod inwestycje związane z Euro 2012, nakładała obowiązek wszczęcia postępowania o ustalenie wysokości odszkodowania niezwłocznie po upływie terminu na dokonanie uzgodnienia.
Sejm przyjął większość senackich poprawek z wyjątkiem zmiany umożliwiającej samorządowi województwa pomorskiego przygotowanie i realizację projektu „Trójmiejska kolej metropolitalna”.
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Telekomunikacja
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne
oraz niektórych innych ustaw
Podczas 30. posiedzenia Izba wprowadziła 20 poprawek do nowelizacji, dostosowującej polskie
prawo do uregulowań Unii Europejskiej. Nadaje ona m.in. większe uprawnienia prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej i wprowadza jego 5-letnią kadencję. Prezesa UKE, zgodnie z nowymi przepisami,
powoływałby i odwoływał Sejm za zgodą Senatu na wniosek prezesa Rady Ministrów. W nowych przepisach wyliczono też okoliczności, które mogą spowodować odwołanie prezesa.
Ustawa wprowadza także m.in. nowe metody rozstrzygania sporów pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi i między operatorami a użytkownikami sieci. Daje też możliwość uzyskiwania przez
UKE informacji potrzebnych do prowadzenia analiz rynku telekomunikacyjnego. W nowelizacji znalazła
się też możliwość wpisu do rejestru działalności telekomunikacyjnej operatorów z innych krajów UE, by
mogli w Polsce prowadzić działalność na takich samych zasadach, jak w swoich krajach.
Nowelizacja zobowiązuje również operatorów do przechowywania przez określony czas informacji
o połączeniach po to, aby odpowiednie instytucje państwowe (m.in. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, służby wywiadu, kontrwywiad), jeśli zajdzie taka potrzeba, mogły mieć do nich dostęp.
Pierwsza senacka poprawka obligowała operatora, zobowiązanego do zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego, do prowadzenia negocjacji w sprawie zawarcia umowy o tym dostępie. Druga poprawka
doprecyzowała sposób liczenia, określanego przez prezesa UKE, terminu zakończenia negocjacji o zawarcie umowy o dostępie telekomunikacyjnym. Dwie kolejne zmiany również służyły zagwarantowaniu
skutecznej konkurencji. Umożliwiały prezesowi UKE, z urzędu lub na wniosek strony, określenie terminu
zakończenia negocjacji o zawarcie umowy o dostępie telekomunikacyjnym z operatorem obowiązanym do
zapewnienia tego dostępu w zakresie innym niż połączenie sieci. Dwie kolejne poprawki służyły zachowaniu równowagi pomiędzy uprawnieniami stron umowy – dostawcy i abonenta. Jedna doprecyzowała
warunki odstąpienia od zmiany umowy dokonanej telefonicznie, druga natomiast – zakres zmian umowy
wykluczający prawo do wypowiedzenia umowy. Zmiany nazwy, firmy adresu lub siedziby dostawcy nie
będą stanowiły zmiany warunków umowy. Izba doprecyzowała też wysokość opłaty, jaką musi uiścić abonent dotychczasowemu dostawcy w wypadku żądania przeniesienia przydzielonego numeru. Inna poprawka zniosła obowiązek niszczenia po 24 miesiącach danych dotyczących wykonywanych połączeń w razie
ich zabezpieczenia zgodnie z przepisami odrębnymi. Kolejna senacka zmiana umożliwiła natychmiastowe
wykonanie decyzji w sprawie zniesienia obowiązków regulacyjnych. Wszystkie propozycje Senatu zaakceptował Sejm.
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Rolnictwo
Ustawa o rolnictwie ekologicznym
W Polsce na koniec 2008 r. było 15 206 gospodarstw ekologicznych, rok wcześniej 11 870. Przetwórstwem ekologicznej żywności zajmowało się w 2008 r. 236 zakładów, a w 2007 r. – 206. Najwięcej gospodarstw ekologicznych jest w województwach: małopolskim, podkarpackim, lubelskim i mazowieckim,
a przetwórni: w mazowieckim, wielkopolskim, podkarpackim i lubelskim.
Dzięki ustawie o rolnictwie ekologicznym łatwiej będzie zarejestrować produkcję ekologicznej
żywności, jej przetwarzanie lub handel „zdrowymi” produktami. Rejestracji nie wymaga natomiast
handel taką żywnością w małych sklepach, nie można jej jednak wytwarzać i przechowywać w magazynach. Dotychczas każdy, kto zamierzał podjąć działalność ekologiczną – zajmować się rolnictwem,
przetwarzaniem „zdrowych” produktów spożywczych, ich importem czy sprzedażą, musiał to zgłosić
tzw. jednostce certyfikującej i wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Jednostki certyfikujące to organizacje, które za zgodą ministra rolnictwa mają obowiązek
kontrolowania produkcji rolnictwa ekologicznego. Przyznają one także rolnikom certyfikaty produkcji
ekologicznej. Obecnie jest ich 11. Zgodnie z nowymi przepisami wniosek dotyczący podjęcia takiej działalności można złożyć na formularzach dostępnych na stronach internetowych Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Każdy wyrób znajdujący się na rynku oznakowany jako produkt
rolnictwa ekologicznego musi zostać wytworzony przez producenta podlegającego kontroli jednostki
certyfikującej. Nadzór nad jednostkami certyfikującymi sprawuje Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
Ustawa wprowadziła także kary finansowe dla jednostek certyfikujących za nieprawidłowy nadzór
nad producentami. Dotychczas jedyną sankcją było cofnięcie upoważnienia jednostce certyfikującej.
Senat na 35. posiedzeniu uchwalił do ustawy 14 poprawek, w większości o charakterze redakcyjnodoprecyzowującym. Wszystkie zmiany poparł Sejm. Dzięki Senatowi złagodzono m.in. zasady odpowiedzialności karnoadministracyjnej, umożliwiając odstąpienie od wymierzenia kary w wypadku małej szkodliwości czynu, niewielkiego zawinienia i zakresu naruszenia lub braku stwierdzenia istotnych uchybień
w dotychczasowej działalności podmiotu dokonującego naruszenia. Izba wprowadziła również możliwość
nałożenia na jednostkę certyfikującą niewywiązującą się z obowiązków wobec producenta ekologicznego
kary finansowej w wysokości do 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Ma to służyć wzmocnieniu
ochrony producentów ekologicznych przed nierzetelnymi jednostkami certyfikującymi.

Ustawa o powszechnym spisie rolnym w 2010 r.
Ustawa umożliwia przeprowadzenie w Polsce od 1 IX do 31 X 2010 r. powszechnego spisu rolnego.
Badania obejmą wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych, z tym że w stosunku do gospodarstw
o niewielkiej skali produkcji będą one miały formę badania reprezentacyjnego. Zostanie utworzona baza
danych spisu rolnego, do której zostaną włączone informacje ze zbiorów prowadzonych przez podmioty
administracji publicznej i przedsiębiorstwa prowadzące działalność polegającą na sprzedaży energii elektrycznej lub usług telekomunikacyjnych.
Spis zostanie przeprowadzony przez rachmistrzów spisowych bezpośrednio w gospodarstwie rolnym (z wykorzystaniem formularza elektronicznego), poprzez kontakt telefoniczny i drogą internetową
(poczta elektroniczna). Koszt to około 200 mln zł, pochodzących z dofinansowania z UE. Wyniki spisu
mają być przekazane do Eurostatu najpóźniej do końca 2012 r.
Z 10 poprawek wprowadzonych przez Senat na 38. posiedzeniu Sejm odrzucił 2. Nie zgodził się na
senacką propozycję usunięcia z bazy spisowej danych umożliwiających przypisanie zebranych informacji
do konkretnej osoby – numeru identyfikacji podatkowej NIP i numeru identyfikacyjnego REGON, a także
numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej. Tym samym postanowił, że z bazy spisu zostaną usunięte
tylko: imię i nazwisko, numer PESEL, adres. Proponując tę zmianę, Senat wskazywał, że zgodnie z konstytucją władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach
niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym. Zdaniem Izby, nie uzasadniono w wystarczający
sposób przechowywania NIP-u i REGON-u. Dane te umożliwiają identyfikację osób prawnych i jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Ustawodawca, zdaniem Senatu, w ten sposób preferuje dane osób fizycznych.
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Ustawa o Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pełni bardzo istotną funkcję – odpowiada za
realizację ważnych programów skierowanych do rolnictwa oraz sektora wiejskiego, jak „Program rozwoju
obszarów wiejskich” czy dopłaty bezpośrednie.
Potrzeba uchwalenia nowej ustawy wynikała z konieczności dostosowania polskiego prawa do unijnych rozwiązań. Chodziło o wyeliminowanie zapisów, które dopuszczają pomoc dla rolnictwa, zabronioną
przez unijne prawo. Nowa ustawa zawiera przepisy określające zadania i organizację Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a także zasady umarzania w całości lub w części, rozkładania na raty
wierzytelności agencji. Z jej uchwaleniem straciła moc ustawa z 29 XII 1993 r. Nowość to m.in. zmiana
formy zatrudnienia dyrektorów komórek organizacyjnych centrali agencji i ich zastępców, a także zastępców dyrektorów oddziałów regionalnych agencji. Stosunki pracy z tymi podmiotami, nawiązane na mocy
dotychczasowych przepisów, z mocy ustawy stałyby się stosunkami pracy na podstawie powołania.
Senat na 10. posiedzeniu uchwalił 11 poprawek do ustawy, Sejm zaakceptował 10 spośród nich. Izba
zrezygnowała z wprowadzonego przez Sejm obowiązku wspierania przez agencję przedsięwzięć związanych ze wznowieniem produkcji w gospodarstwach rolnych i jej działach specjalnych, w których wystąpiły
szkody spowodowane wyjątkową dekoniunkturą na rynku produktów rolnych. Zdaniem Senatu, użycie
w przepisie niezdefiniowanego pojęcia wyjątkowej dekoniunktury może budzić wątpliwości interpretacyjne. Zrezygnowano także z zasady, zgodnie z którą prezesa agencji i jego zastępców powołuje się spośród
osób należących do państwowego zasobu kadrowego. Zdaniem Senatu, rozszerzenie kręgu osób mogących
pełnić funkcję prezesa agencji lub jego zastępcy umożliwi powołanie na te stanowiska najlepszych specjalistów. Sejm zgodził się również z propozycją Senatu, aby to prezes agencji powoływał swoich zastępców,
a nie minister rolnictwa i rozwoju wsi.
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Ochrona zdrowia,
bezpieczeństwo zdrowotne i profilaktyka
W atmosferze sporów płacowych w szpitalach 21 I 2008 r.
rozpoczął się „biały szczyt”, poświęcony naprawie systemu ochrony zdrowia. Wzięli w nim udział m.in. przedstawiciele organizacji związkowych reprezentujących pracowników ochrony zdrowia
i pracodawców ochrony zdrowia, samorządów zawodowych, pracowników służby zdrowia, organizacji samorządu terytorialnego,
organizacji reprezentujących pacjentów oraz przewodniczący sejmowej i senackiej komisji zdrowia. Po dwóch miesiącach uczestnicy „białego szczytu” postulowali m.in. wprowadzenie niewielkiej
odpłatności za część świadczeń zdrowotnych, stworzenie systemu
dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych i zwiększenie publicznych
nakładów na służbę zdrowia do 6% PKB.
4 IX 2008 r. parlament zgodził się na przekazanie kolejnej
transzy pożyczek restrukturyzowanym szpitalom. Na podstawie
znowelizowanej ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji
publicznych zakładów opieki zdrowotnej do 15 XI 2008 r. szpitale, które uzyskały ostateczną decyzję o warunkach restrukturyzacji i zakończyły proces restrukturyzacji, oraz te, które
nie miały zaległości w spłacie zobowiązań i nie podlegały restrukturyzacji finansowej, mogły złożyć wniosek o przyznanie
Senator Stanisław Karczewski rekomendupożyczki z budżetu państwa. Jeśli w ciągu 5 lat spłacą 30% po- je Izbie wniosek mniejszości Komisji Zdrożyczki wraz z odsetkami, to pozostała część zadłużenia zostanie wia w sprawie referendum (28 X 2008 r.).
im umorzona.
Efektem „białego szczytu” był także przygotowany przez rząd tzw. pakiet ustaw zdrowotnych: ustawa o zakładach opieki zdrowotnej – umożliwiająca m.in. przekształcanie publicznych zakładów opieki
zdrowotnej w spółki prawa handlowego, ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawa
o pracownikach zakładów opieki zdrowotnej, ustawa o akredytacji w ochronie zdrowia, ustawa o konsultantach w ochronie zdrowia oraz ustawa – Przepisy wprowadzające ustawy z zakresu ochrony zdrowia.
W trakcie sejmowych prac nad tymi ustawami, 17 X 2008 r., prezydent Lech Kaczyński zwrócił się do Senatu o wyrażenie zgody na
zarządzenie ogólnokrajowego referendum w sprawie kierunku reformy
służby zdrowia, w którym znalazłoby się pytanie: „Czy wyraża Pani/
Pan zgodę na komercjalizację placówek służby zdrowia, która umożliwi prywatyzację szpitali?”. Senat na 20. posiedzeniu, 29 X 2008 r., nie
wyraził na to zgody. Taką rekomendację przedstawiła Komisja Zdrowia,
jej mniejszość była odmiennego zdania. Przeciw wnioskowi prezydenta opowiedzieli się senatorowie PO, za jego przyjęciem – senatorowie
PiS. Głosowanie Izby poprzedziła burzliwa dyskusja z udziałem minister zdrowia Ewy Kopacz i podsekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta
Andrzeja Dudy.
6 XI 2008 r. Sejm uchwalił tzw. pakiet ustaw zdrowotnych. W następnym roku weszły w życie ustawy: o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta, o akredytacji w ochronie zdrowia, a także o konsultantach
w ochronie zdrowia. Pozostałe nie zostały uchwalone ponownie po wecie
prezydenta.
Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta określa prawa pacjenta oraz tryb powoływania, odwoływania i kompetencje rzeczniSenator Władysław Sidorowicz przedstawia
ka praw pacjenta. Rzecznika powołuje i odwołuje prezes Rady Ministrów
sprawozdanie Komisji Zdrowia w sprawie
postanowienia prezydenta o zarządzeniu na 5-letnią kadencję. Jego uprawnienia to m.in.: rozpatrywanie skarg
ogólnokrajowego referendum w sprawie kie- pacjentów, wszczynanie postępowania wyjaśniającego, wszczynanie porunku reformy służby zdrowia (28 X 2008 r.). stępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjenta,
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Podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP
Andrzej Duda podczas dyskusji nad referendum
wsprawie reformy służby zdrowia (28 X 2008 r.).

powoływanie biegłych i przygotowywanie ekspertyz. W ustawie zebrano też najważniejsze prawa i obowiązki pacjenta, w tym prawo do świadczeń zdrowotnych, które dotychczas funkcjonowały, a także nowe
unormowania, na przykład możliwość złożenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.
Senat, wprowadzając poprawki na 20. posiedzeniu, określił minimalny zakres danych zawartych w dokumentacji medycznej pacjenta małoletniego, ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do
świadomego wyrażenia zgody. Postanowiono też, że prawo do wglądu w dokumentację medyczną po
śmierci pacjenta ma osoba upoważniona przez niego za życia. Izba zdecydowała również, że dokumentacja medyczna będzie udostępniana nie tylko prokuratorom, ale
też lekarzom sądowym. Senat rozszerzył także pojęcie praktyki
naruszającej zbiorowe prawa pacjenta i uregulowania dotyczące
postępowania rzecznika praw pacjenta w sprawie uznania praktyki za naruszającą prawa zbiorowe pacjenta. Ujęto tam zorganizowanie, wbrew przepisom o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, akcji protestacyjnej lub strajku i wprowadzono możliwość
nałożenia na organizatora strajku kary pieniężnej w wysokości
do 500 tys. zł za niedostosowanie się do decyzji rzecznika o jego
zaprzestaniu.
W ustawie o akredytacji w ochronie zdrowia uregulowano
m.in. możliwość wystąpienia przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych z wnioskiem o potwierdzenie spełniania określonych standardów ich udzielania. Potwierdzenie, na wniosek
Rady Akredytacyjnej, wydaje minister zdrowia w formie certyfikatu.
Uproszczono także tryb naliczania podstawy składki na
ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Przed 1 III 2009 r. wysokość składki była korygowana co kwartał. Teraz to jednakowa kwota na cały rok. Podstawę wymiaru składki stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa
Senator Norbert Krajczy przedstawia
jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sek- sprawozdanie Komisji Zdrowia w sprawie
torze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia
(29 X 2008 r.).
włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez prezesa GUS.

Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza
i lekarza dentysty oraz ustawy o zmianie ustawy
o zawodach lekarza i lekarza dentysty
Rezydenci to lekarze, którzy po ukończeniu studiów medycznych i odbyciu rocznego stażu uczą się
wybranej specjalizacji, a ich wynagrodzenie jest finansowane z budżetu państwa. W marcu 2009 r. znowelizowano ustawę o zawodach lekarza i lekarza dentysty, dzięki czemu wynagrodzenie lekarzy rezydentów
zostało uzależnione od dziedziny medycyny i okresu specjalizacji. Takie zróżnicowanie ma zachęcić mło64
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dych lekarzy do zdobywania specjalizacji w dziedzinach priorytetowych, w których jest problem z dostępem do świadczeń zdrowotnych. Takie specjalizacje to m.in.: epidemiologia, geriatria, medycyna rodzinna,
onkologia kliniczna, patomorfologia, rehabilitacja medyczna, anestezjologia i intensywna terapia, neonatologia, ortopedia i traumatologia narządu ruchu oraz chirurgia. Zgodnie z nowelą, przez pierwsze 2 lata
specjalizacji lekarze będą otrzymywać 3170 zł, a specjalizujący się w dziedzinach priorytetowych – 3602
zł. Po 2 latach wynagrodzenie wzrośnie do 3458 zł, a dla zdobywających specjalizację w dziedzinach
priorytetowych – do 3890 zł. Przed zmianą miesięczne zarobki wynosiły 2473 zł brutto.
Senat przyjął tę ustawę na 28. posiedzeniu bez poprawek.

Ustawa o izbach lekarskich
Nowa ustawa o izbach lekarskich zastąpiła tę z 17 V 1989 r. Nowością jest dwuinstancyjne postępowanie w zakresie odpowiedzialności zawodowej lekarzy, z możliwością odwołania się do Sądu Najwyższego. Regulacje te są zgodne z wyrokami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu,
który zwrócił uwagę na konieczność przyznania stronom możliwości odwołania się od orzeczeń sądów
lekarskich do sądu powszechnego. Do katalogu sankcji dodano także kary finansowe i odsunięcie lekarza
od wykonywania pewnych czynności zawodowych.
Najważniejszą przyjętą przez Sejm poprawką Senatu, uchwaloną na 44. posiedzeniu, było wprowadzenie do ustawy przepisu, na podstawie którego okręgowe izby lekarskie są następcą prawnym okręgowych izb lekarskich i lekarsko-dentystycznych, działających do 1950 r.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
W raporcie z kwietnia 2008 r. Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę na złą sytuację lecznictwa
psychiatrycznego w Polsce przy stałym wzroście liczby chorych psychicznie. Apelowano tam m.in. o jak
najszybsze wdrożenie narodowego programu ochrony zdrowia psychicznego. Zmiana ustawy umożliwiła
jego realizację. Pierwszy Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, na lata 2009–2013, przygotowało Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Główne
jego cele to zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej, dostępnej opieki zdrowotnej
oraz innych form pomocy, umożliwiających życie w środowisku rodzinnym i społecznym. Stacjonarny model leczenia ma być zastępowany środowiskowym, w którym leczenie odbywa się w środowisku pacjenta,
w formie opieki pozaszpitalnej. Program będzie finansowany z budżetu państwa, ze środków samorządów
i Unii Europejskiej. Jego koszt oszacowano mniej więcej na 20 mln zł rocznie.
Ustawa nałożyła na ministra zdrowia obowiązek corocznego przedkładania Radzie Ministrów informacji o realizacji działań wynikających z programu. Z kolei Rada Ministrów ma taki obowiązek w stosunku do Sejmu. Senat na 17. posiedzeniu uznał za konieczne i uzasadnione zobowiązanie Rady Ministrów do przedkładania
corocznych informacji o realizacji programu obydwu izbom parlamentu. Sejm jednak nie podzielił tej opinii.

Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi
Sejm nie przyjął jednej z 8 poprawek Senatu do ustawy, która zastąpiła ustawę o chorobach zakaźnych
i zakażeniach z 2001 r. Określa ona zasady i tryb zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym u ludzi
i zwalczania ich, w tym zasady i tryb rozpoznawania i monitorowania sytuacji epidemiologicznej oraz podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, służących unieszkodliwieniu źródeł zakażenia,
przecięciu dróg szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych oraz uodpornieniu osób podatnych na zakażenie.
Najważniejsze przyjęte przez Sejm poprawki senackie to:
rozszerzenie zakresu delegacji ustawowej dla ministra zdrowia o obowiązek określenia kryteriów
rozpoznawania choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej,
skrócenie z 15 dni do 24 godzin czasu, w którym lekarz lub felczer mają obowiązek zgłosić powiatowemu inspektorowi sanitarnemu pojawienie się niepożądanego odczynu poszczepiennego,
rozszerzenie kręgu osób zobowiązanych do pouczenia chorego o środkach służących zapobieganiu
przeniesieniu zakażenia (obowiązkiem nałożonym na lekarza, felczera, pielęgniarkę lub położną,
którzy rozpoznają lub podejrzewają zakażenie lub chorobę zakaźną, Senat objął inne osoby wykonujące zawód medyczny).

•
•
•
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Senator Zbigniew Pawłowicz omawia poprawki zaproponowane
przez Komisję Zdrowia do ustawy
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
(19 XI 2008 r.).

Senator sprawozdawca Rafał Muchacki
przedstawia stanowisko Komisji Zdrowia w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
(5 II 2009 r.).

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
Ustawa ta wprowadziła od 8 V 2009 r. zakaz handlu tzw. dopalaczami. Początkowo rząd, zgodnie
z wytycznymi Unii Europejskiej, zaproponował zakaz handlu tylko „dopalaczami” zawierającymi benzylopiperazynę – substancję syntetyczną, która podobnie jak amfetamina czy metamfetamina działa pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy. Ostatecznie zakazano rozprowadzania także 17 innych substancji,
pochodzących z roślin występujących w Ameryce Południowej i Środkowej oraz w Azji.
Senat na 28. posiedzeniu wprowadził do nowelizacji jedną poprawkę, zaakceptowaną przez Sejm.

Nowelizacje ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych
Nowelizacja, uchwalona 21 XI 2008 r., zniosła od 1 I 2009 r. obowiązek przekazywania przez zakłady ubezpieczeń opłaty ryczałtowej, tzw. podatku Religi, na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia. Zgromadzone wcześniej środki zostaną przeznaczone na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zgodnie
z regulacją z 2007 r., towarzystwa ubezpieczeniowe musiały co miesiąc wnosić do NFZ opłatę ryczałtową
na leczenie ofiar wypadków komunikacyjnych w wysokości 12% składek pochodzących z ubezpieczenia
komunikacyjnego OC.
Komisja Zdrowia rekomendowała Izbie przyjęcie ustawy bez poprawek, a mniejszość komisji – jej
odrzucenie. Ostatecznie Senat na 23. posiedzeniu przyjął ustawę bez poprawek.
W 2009 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach, określająca zasady tworzenia koszyka świadczeń medycznych. Zgodnie z nowelą, minister zdrowia określa w rozporządzeniu wykaz świadczeń gwarantowanych, czyli świadczeń opieki zdrowotnej częściowo lub całkowicie finansowanych ze środków publicznych.
Ustalono też kryteria, które będą uwzględniane przy kwalifikowaniu świadczeń jako gwarantowanych.
Postępowaniem w sprawach kwalifikowania świadczeń zdrowotnych gwarantowanych zajmuje się
Agencja Oceny Technologii Medycznych (AOTM). Opinie przedstawiają konsultanci krajowi z danej dziedziny medycyny, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia i Rada Konsultacyjna. Dopiero po uzyskaniu tych
rekomendacji minister zdrowia zdecyduje, które świadczenia, w jakim stopniu i na jakich warunkach będą
gwarantowane. Jego decyzja będzie niezależna od rekomendacji AOTM. W wypadku kwalifikowania leku
lub wyrobu medycznego jako świadczenia gwarantowanego wymagana jest, przygotowana przez AOTM,
ocena raportu w sprawie oceny leku lub wyrobu medycznego, dołączonego przez wnioskodawcę. Stanowisko wobec oceny raportu zajmuje Rada Konsultacyjna.
Senat na 34. posiedzeniu 53 głosami odrzucił wniosek mniejszości o odrzucenie ustawy i uchwalił do niej 21 poprawek, głównie o charakterze doprecyzowującym i porządkującym. Doprecyzowano
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m.in., które wysokospecjalistyczne świadczenia gwarantowane są finansowane przez ministra zdrowia,
a także określono zakres rozporządzenia dotyczącego wykazu świadczeń gwarantowanych. Uzupełniono
katalog świadczeń o programy zdrowotne i rozszerzono skład Rady Konsultacyjnej AOTM o przedstawiciela Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
W kolejnej nowelizacji, z 25 IX 2009 r., zmieniono m.in. zasady podziału środków na finansowanie
świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych. Od stycznia 2010 r. wysokości środków nie uzależnia
się od tzw. czynnika dochodowego. Obowiązujący wcześniej algorytm podziału środków na poszczególne
oddziały wojewódzkie NFZ zależał od czynników demograficznego i epidemiologicznego oraz od przeciętnego dochodu w danym województwie. Do biedniejszych regionów trafiało zatem mniej pieniędzy.
W nowelizacji przyjęto ponadto, że wysokość kosztów finansowania świadczeń opieki zdrowotnej
przez oddział NFZ w planie finansowym funduszu na 2010 r. nie może być niższa niż wysokość kosztów
finansowania świadczeń przez ten oddział w planie finansowym NFZ, obowiązującym 30 VI 2009 r. Zmienione przepisy umożliwiły dokonywanie zmian planu finansowego NFZ przez jego prezesa w zakresie
środków przekazywanych funduszowi z budżetu państwa. Zwiększono także kompetencje prezesa NFZ
w zakresie uruchamiania rezerwy na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych, poprzednio takie decyzje podejmowali dyrektorzy oddziałów wojewódzkich funduszu.
Sejm przyjął poprawkę Senatu, przedłużającą do 31 XII 2010 r. obowiązywanie umów o udzielaniu
świadczeń opieki zdrowotnej wygasających z końcem 2009 r. Dzięki tej zmianie zachowano ciągłość udzielania świadczeń opieki zdrowotnej i korzystania z nich.

Ustawa o zmianie ustawy
o Państwowym Ratownictwie Medycznym
Na podstawie noweli z 17 VII 2009 r. do końca 2013 r. w szpitalach mają zostać utworzone centra
urazowe, w których osoby z wielonarządowymi, ciężkimi obrażeniami ciała będą mogły otrzymać szybką
i kompleksową pomoc medyczną. W ustawie określono wymogi dotyczące struktury i organizacji centrów.
Postanowiono, że mają one obejmować swoim zasięgiem populację nie mniejszą niż 1 mln mieszkańców,
a czas dotarcia z miejsca wypadku do centrum urazowego nie może przekroczyć 1,5 godziny.
Szczegółowe wymagania organizacyjne wobec danego centrum urazowego, minimalne zasoby
kadrowe zespołu urazowego, a także kryteria kwalifikacji osoby w stanie zagrożenia życia do leczenia
w centrum oraz sposoby postępowania z pacjentem urazowym określi minister zdrowia w rozporządzeniu.
Przewiduje się, że zostanie utworzonych 10–12 centrów urazowych. Ponadto zmieniono algorytm podziału
środków finansowych na finansowanie zespołów ratownictwa medycznego.
Senat podczas 38. posiedzenia zdecydował m.in. o nadaniu nowego brzmienia definicji centrum
urazowego. Uściślono też, że uczelnie medyczne, które współpracują z centrum urazowym, są jednocześnie
ośrodkami klinicznymi. Ponadto Izba uznała, że centra muszą zapewnić pacjentom dostęp do pracowni
diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej. Szpitale, które nie mają takich pracowni, będą zlecały wykonywanie usług diagnostycznych podmiotom zewnętrznym. Doprecyzowano także przepis dotyczący dalszego
postępowania w sprawie leczenia pacjenta po opuszczeniu przez niego centrum urazowego. Wskazania
co do dalszego leczenia lub rehabilitacji będzie zalecał zespół urazowy. Sejm przyjął wszystkie poprawki
Senatu.

Ustawa o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu
i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
oraz o zmianie ustawy
– Przepisy wprowadzające Kodeks karny
Nowelizacja z 18 VI 2009 r. dostosowała polskie prawo do wymagań Unii Europejskiej, dotyczących
dawstwa, pobierania, badania, kodowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji komórek, tkanek i narządów. Termin dostosowania polskiego ustawodawstwa w tym zakresie minął 1 IX 2007 r.
Nowela zmieniła zasady zwrotu kosztów za pobranie od dawcy komórek, tkanek lub narządów.
Wcześniej refundowano je z budżetu państwa w części, której dysponentem był minister zdrowia. Obecnie
czynności związane z podejrzeniem śmierci mózgowej i komisyjnym orzeczeniem o śmierci mózgowej
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będą finansowane przez NFZ. Z kolei pobranie komórek, tkanek i narządów do przeszczepienia sfinansuje
minister zdrowia za pośrednictwem Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant”. Koszty przechowywania, transportu i przeszczepiania narządów pokryje minister zdrowia
ze środków przeznaczonych na świadczenia wysokospecjalistyczne. „Poltransplant” poniesie również
koszty pozyskiwania komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej w celu ich przeszczepienia.
Wprowadzono też możliwość zorganizowania w szpitalach, dokonujących przeszczepiania szpiku
krwi obwodowej lub narządów, ośrodków kwalifikujących chorych do przeszczepiania. Zajmą się tym tzw.
zespoły kwalifikujące. Ustawa nałożyła obowiązek zgłaszania chorych do krajowej listy osób oczekujących
na przeszczepienie. Uchylenie się od tego obowiązku będzie karane.
Określono również zasady przywozu i wywozu komórek, tkanek i narządów do krajów Unii Europejskiej lub krajów trzecich. Biorcom polskim, wpisanym na krajową listę osób oczekujących na przeszczep,
zagwarantowano pierwszeństwo w korzystaniu z narządów pobranych od dawców polskich. Wprowadzono
funkcję koordynatora pobierania narządów, który ma być w każdym szpitalu mogącym pobrać je od zmarłego.
Senat na 38. posiedzeniu uchwalił 5 poprawek do tej ustawy, które Sejm przyjął.

Senator Michał Okła przedstawia sprawozdanie
Komisji Zdrowia w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów oraz o zmianie
ustawy – Przepisy wprowadzające Kodeks karny
(16 VII 2009 r.).
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Ubezpieczenia społeczne i praca
Nowelizacje ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Senator Jan Rulewski, sprawozdawca Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, omawia
główne zmiany w ustawie nowelizującej
ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (5 XI 2008 r.).

W omawianym okresie ustawa ta była nowelizowana pięciokrotnie.
Tylko w jednym wypadku Senat uchwalił poprawkę. Nowela z 28 III 2008 r.,
przyjęta przez Izbę na 9. posiedzeniu bez poprawek, dostosowała przepisy
emerytalne do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z października 2007
r. Trybunał orzekł, że przywileje dla kobiet przy ustalaniu prawa do wcześniejszej emerytury naruszają zasadę równości. Zgodnie z nimi kobieta
mogła nabyć prawo do wcześniejszej emerytury, jeżeli osiągnęła 55. rok
życia i miała co najmniej 30-letni okres składkowy i nieskładkowy, albo
osiągnęła 55. rok życia, miała co najmniej 20-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz została uznana za całkowicie niezdolną do pracy. Mężczyzna zaś nabywał prawo do tego świadczenia tylko wówczas, gdy ukończył
60. rok życia, miał 25-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz został
uznany za całkowicie niezdolnego do pracy.
Nowelizacja, która weszła w życie 8 V 2008 r., umożliwiła mężczyznom ubieganie się o wcześniejszą emeryturę, jeśli osiągnęli 60. rok życia i
mają co najmniej 35-letni okres składkowy i nieskładkowy (w tym wypadku
nie jest wymagane uznanie całkowitej niezdolności do pracy). Wydłużyła
także do 10 lat okres, w jakim płatnik może dochodzić od ZUS zwrotu nienależnie opłaconych składek. Do tej pory okres ten wynosił 5 lat, podczas
gdy ZUS mógł dochodzić wpłaty nieopłaconych składek przez 10 lat.
Nowelizacja z 17 X 2008 r. nie weszła w życie, ponieważ Sejm nie
uchwalił jej ponownie po wecie prezydenta. Zaproponowano w niej m.in.
nowy system naliczania rent z tytułu niezdolności do pracy dla osób urodzonych po 31 XII 1948 r. oraz wprowadzenie zasady, w myśl której renta
z tytułu niezdolności do pracy nie ulegałaby zmniejszeniu ani zawieszeniu
z tytułu osiągniętych przychodów z pracy zarobkowej.

Ustawa o emeryturach kapitałowych
8 I 2009 r. weszła w życie ustawa o emeryturach kapitałowych, stanowiąca szczegółowe uregulowanie
rodzajów świadczeń pieniężnych dostępnych ze środków gromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, zasady i tryb ich przyznawania, a także zasady ustalania ich wysokości, wypłaty i dokonywania
waloryzacji. Senat na 21. posiedzeniu uchwalił do niej 3 poprawki redakcyjne, przyjęte następnie przez Sejm.

Senator Kazimierz Kleina przedstawia poprawki zaproponowane przez Komisję Gospodarki Narodowej
do ustawy o emeryturach kapitałowych (5 XI 2008 r.).
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Emerytury kapitałowe, wypłacane w ramach ubezpieczenia emerytalnego, będą przysługiwać osobom mającym ustalone prawo do emerytury z FUS. Będą wypłacane za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która stanie się właściwa do wypłaty emerytury z FUS wraz z emeryturą lub rentą z FUS.
Ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych emerytowi będą przysługiwać dwa
rodzaje emerytur kapitałowych – okresowa emerytura kapitałowa albo dożywotnia emerytura kapitałowa.
Okresowa emerytura kapitałowa będzie przysługiwać członkowi do ukończenia przez niego 65. roku życia,
dożywotnia emerytura kapitałowa natomiast będzie przysługiwać byłemu członkowi otwartego funduszu
emerytalnego dożywotnio po ukończeniu 65. roku życia. Warunkami nabycia przez członka otwartego
funduszu emerytalnego prawa do okresowej emerytury kapitałowej będą ukończenie przez niego 60 lat
i wysokość środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym. Kwota tych środków, ustalona
na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zostanie przyznana emerytura, musi być
równa dwudziestokrotności kwoty dodatku pielęgnacyjnego lub wyższa od niej. W razie wyczerpania się
środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym lub w wypadku śmierci prawo do okresowej
emerytury kapitałowej wygasa z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym członek otwartego funduszu emerytalnego ukończy 65. rok życia.

Ustawa o emeryturach pomostowych
Po burzliwej dyskusji Senat na 22. posiedzeniu przyjął tę ustawę bez poprawek. Mniejszość Komisji Rodziny i Polityki Społecznej postulowała jej odrzucenie, wprowadzenie
ponad 100 poprawek zaś proponowały senackie komisje rodziny i gospodarki, a także senatorowie w toku debaty. Ustawa budziła także ogromne kontrowersje społeczne – przeciwko jej przyjęciu protestowały wszystkie centrale związkowe.
Prezydent 15 XII 2008 r. ustawę zawetował, ale Sejm na 32. posiedzeniu zdołał odrzucić weto.
Przyjęta ostatecznie 19 XII 2008 r. ustawa zmniejszyła
do niecałych 270 tys. liczbę uprawnionych do wcześniejszego
przechodzenia na emeryturę. Przedtem taką możliwość miało
około 1,2 mln osób. Na mocy ustawy o emeryturach pomostowych prawo do wcześniejszego odejścia na emeryturę utraciło
około 750 tys. osób, wśród nich m.in. artyści, dziennikarze,
część kolejarzy i nauczycieli. Zgodnie z ustawą, od 1 I 2009 r.
osoby wykonujące prace szkodliwe mogą przejść na emerytury pomostowe, a od 1 I 2010 r. wszystkie firmy zatrudniające
pracowników mających prawo do emerytury pomostowej mają
płacić dodatkową składkę do Funduszu Emerytur Pomostowych
w wysokości 1,5% podstawy wymiaru składek.
Przed nowelizacją tej ustawy „pomostówki” przysługiwały
jedynie osobom urodzonym po 1 I 1948 r., które do 1 I 1999 r. przepracowały co najmniej 15 lat w szczególnych warunkach albo wykonywały przez ten czas pracę o szczególnym charakterze.

Senator sprawozdawca Piotr Kaleta przedstawia wniosek mniejszości Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o odrzucenie ustawy
o emeryturach pomostowych (19 XI 2008 r.).

Ustawa o nauczycielskich świadczeniach kompensacynych
Uchwalona 22 V 2009 r. ustawa od lipca 2009 r. umożliwiła nauczycielom z dużym stażem pracy
przechodzenie na wcześniejsze emerytury. Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne i emerytura pomostowa są tej samej wysokości. Nauczyciele, którzy zdecydują się na pobieranie świadczeń kompensacyjnych, nie będą mogli wykonywać pracy w tym zawodzie, ale mogą podjąć inną. Świadczenie kompensacyjne ma być przyznawane pedagogom z 30-letnim stażem pracy, w tym 20 lat w zawodzie nauczyciela.
Wiek uprawniający do świadczenia kompensacyjnego ma wzrastać w kolejnych latach kalendarzowych (do
2032 r.) aż do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
Komisja Nauki, Edukacji i Sportu proponowała m.in. obniżenie wysokości świadczeń kompensacyjnych ze 100% do 80% wysokości emerytury pomostowej. Poprawka ta nie uzyskała akceptacji Izby.
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Ostatecznie Senat na 33. posiedzeniu uchwalił 11 zmian. Najważniejsza, zaproponowana przez Komisję
Rodziny i Polityki Społecznej, uwzględniała orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego i polegała na objęciu
świadczeniami kompensacyjnymi nauczycieli przedszkoli niepublicznych. Wszystkie poprawki senackie
zostały przyjęte przez Sejm.

Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym
żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin
oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy
Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony
Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej
oraz ich rodzin
Na swoim 25. posiedzeniu Senat zaproponował 4 poprawki do tej nowelizacji. Wszystkie uzyskały
poparcie Sejmu. Ustawa weszła w życie 16 III 2009 r. Grupa posłów Lewicy zgłosiła wniosek do Trybunału
Konstytucyjnego dotyczący niekonstytucyjności nowych zasad naliczania wysokości emerytur.2
Zgodnie z nowelizacją emerytury dla byłych oficerów służb PRL naliczane są według wskaźnika
0,7%, tak jak za okres nieskładkowy (za okres składkowy 1,3%), a nie według wcześniejszego, uprzywilejowanego wskaźnika 2,6% podstawy wymiaru za każdy rok służby w latach 1944–1990. Przywileje za lata
służby w PRL na podstawie nowelizacji stracili także ci funkcjonariusze SB, którzy po przełomie 1989–
1990 zostali pozytywnie zweryfikowani i przyjęci do pracy w Urzędzie Ochrony Państwa. Zmniejszenie
wysokości świadczeń objęło funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL, które wymienia ustawa lustracyjna. To cywilne i wojskowe służby specjalne działające od lipca 1944 do lipca 1990 r., czyli UB, SB,
Informacja Wojskowa, Wojskowa Służba Wewnętrzna i zarząd II Sztabu Generalnego, służba wewnętrzna
jednostek wojskowych MSW, zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza, Akademia Spraw Wewnętrznych oraz
inne służby sił zbrojnych, prowadzące działania operacyjno-rozpoznawcze lub dochodzeniowo-śledcze.
Zmiany nie dotyczą Milicji Obywatelskiej.
Na wniosek Senatu do ustawy wprowadzono preambułę, w której zapisano, że „funkcjonariusze
organów bezpieczeństwa pełnili swoje funkcje bez ponoszenia ryzyka utraty zdrowia lub życia, korzystając
przy tym z licznych przywilejów materialnych i prawnych w zamian za utrwalenie nieludzkiego systemu
władzy”, a „samozwańcza Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego służyła utrwalaniu systemu komunistycznego w Polsce”. Zdaniem Senatu, wyrażono w ten sposób ratio legis ustawy, wzmocniono i podkreślono intencję ustawodawcy, zawartą w normatywnej części ustawy. Pozostałe poprawki miały charakter
porządkujący i doprecyzowujący.

Ustawa o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych
Ustawa miała wejść w życie 1 I 2013 r., ale nie została uchwalona przez Sejm po wecie prezydenta.
Przewidywała utworzenie zakładów emerytalnych, które zarządzałyby funduszami emerytalnymi i reprezentowały je na zewnątrz. Fundusze, na które miały trafić środki z kont zgromadzonych przez ubezpieczonych w otwartych funduszach emerytalnych, wypłacałyby dożywotnie emerytury kapitałowe. Zakłady
emerytalne działałyby w formie spółek akcyjnych i za zarządzanie funduszem pobierałyby opłatę – maksymalnie 3,5% wypłacanych emerytur, liczoną nie od kwot wpłacanych przez ubezpieczonego, ale od wypłacanej emerytury. Senat na 23. posiedzeniu zaproponował poprawki porządkujące do tej ustawy.
2
Trybunał Konstytucyjny 24 II 2010 r. uznał, że tylko regulacja obniżająca emerytury członkom Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, przewidująca, że wynoszą one 0,7% podstawy wymiaru za każdy rok służby w Wojsku Polskim po 8 V 1945 r. do 11 XII 1981 r.,
jest niezgodna z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa.
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Senator Stanisław Kogut, sprawozdawca Komisji Gospodarki
Narodowej oraz Komisji Rodziny
i Polityki Społecznej, odpowiada
na pytania senatorów o ustawę
o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych (3 XII 2008 r.).

Sprawozdawca Komisji Gospodarki
Narodowej, senator Andrzej Owczarek
zgłasza poprawkę do ustawy nowelizującej Kodeks pracy (3 XII 2008 r.).

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy
oraz niektórych innych ustaw
Nowelizacja wydłużyła urlopy macierzyńskie. Ponadto od 2010 r. będą się składały z części obligatoryjnej – 20 tygodni i fakultatywnej, która docelowo, w 2014 r., ma wynieść 6 tygodni. Obligatoryjny wymiar urlopu, 31 tygodni, będzie przysługiwać w wypadku urodzenia dwojga dzieci, w wypadku urodzenia
trójki dzieci – 33 tygodnie, czwórki dzieci – 35 tygodni, a pięciorga i więcej – 37 tygodni. W każdym z tych
wypadków fakultatywny urlop wynosiłby 8 tygodni.
Nowelizacja wprowadziła też od 2010 r. tygodniowe tzw. urlopy tacierzyńskie, czyli fakultatywną część
urlopu przysługującą tylko ojcom. Jeśli mężczyzna go nie wykorzysta, urlop przepadnie. W 2011 r. mają to być już 2
tygodnie. Ojciec będzie mógł wziąć urlop w dowolnym okresie w ciągu roku. Obecnie ma możliwość skorzystania
z urlopu macierzyńskiego, gdy matka wykorzysta co najmniej 14 tygodni i zrezygnuje z pozostałej części urlopu.
Do końca 2009 r. urlop macierzyński wynosił 18 tygodni przy pierwszym porodzie, 20 tygodni przy
następnych porodach i 28 tygodni w wypadku urodzenia wieloraczków.
Sejm zaakceptował 6 spośród 7 poprawek zaproponowanych przez Senat na 23. posiedzeniu. Jedna
z nich przewiduje, że „pracownik – osoba bliska, wskazana pracodawcy przez osobę samotnie wychowującą dziecko” ma prawo do 2-tygodniowego urlopu na warunkach urlopu ojcowskiego do ukończenia przez
dziecko 1. roku życia. Zgodnie z tą poprawką, wskazany pracownik musi złożyć pisemny wniosek, a pracodawca jest zobowiązany go uwzględnić.
Dzięki Senatowi pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza (wyjątek
to rodzina zastępcza zawodowa, niespokrewniona z dzieckiem), ma prawo do urlopu od 20 do 37 tygodni.
Jego czas będzie uzależniony od liczby dzieci.
Izba umożliwiła także wykorzystanie środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do tworzenia także innych niż przedszkola form wychowania przedszkolnego, o których mowa w ustawie o systemie
oświaty. W wyniku zmian wprowadzonych przez Sejm do ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych środki z funduszu będzie można bowiem przeznaczać na tworzenie zakładowych żłobków i przedszkoli.

Ustawa o zmianie ustawy
o ubezpieczeniu społecznym rolników
Senat na 30. posiedzeniu zaproponował jedną zmianę uściślającą do noweli, która wprowadziła dodatkową składkę miesięczną na ubezpieczenie emerytalno-rentowe rolników prowadzących gospodarstwa rolne
o powierzchni przekraczającej 50 ha. Wysokość składki uzależniona jest od wielkości gospodarstwa i wynosi
od 12% do 48% emerytury podstawowej. Wcześniej wszyscy ubezpieczeni rolnicy płacili jednakową składkę
ubezpieczeniową. Sejm na 40. posiedzeniu zaakceptował senacką poprawkę. Ustawa weszła w życie 1 X 2009 r.
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Ustawa o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych
wystąpień wolnościowych w latach 1956–1989
Sejm poparł wszystkie poprawki zaproponowane przez Senat na 31. posiedzeniu do ustawy, umożliwiającej jednorazową wypłatę świadczenia w wysokości 50 tys. zł rodzinom osób, które poniosły śmierć
w wyniku udziału w wystąpieniach wolnościowych (w czerwcu 1956 r. w Poznaniu, w październiku
1957 r. w Warszawie, w grudniu 1970 r. na Wybrzeżu, w czerwcu 1976 r. w Radomiu, w okresie stanu wojennego i w trakcie tłumienia manifestacji lub strajkóww latach 1983–1989 r.). Świadczenie jest
przyznawane przez kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych i zwolnione
podatku dochodowego.
Senat doprecyzował tytuł ustawy, tak by podkreślić, iż jej celem jest zadośćuczynienie rodzinom
osób, które poniosły śmierć w związku z wystąpieniami wolnościowymi o charakterze zbiorowym. Izba
rozszerzyła uprawnienie do świadczenia również na członków rodzin tych osób, które poniosły śmierć
w trakcie tłumienia manifestacji lub strajków w latach 1983–1989. Zdaniem Senatu, trzeba rozciągnąć
wskazaną w ustawie cezurę czasową do 1989 r., gdyż do tego roku miały miejsce manifestacje i strajki,
w których ginęły osoby zaangażowane w walkę w obronie wolności, godności człowieka i praw obywatela
przed komunistycznym ustrojem totalitarnym. Senat wydłużył termin składania wniosków o przyznanie
świadczenia pieniężnego z 2 do 10 lat. Kierownikowi Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przyznano prawo do zwrócenia się do prezesa IPN o przekazanie informacji o treści zgromadzonych w IPN dokumentów dotyczących okoliczności uzasadniających przyznanie świadczenia pieniężnego.
Ustawa weszła w życie 16 VII 2009 r.
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Oświata i szkolnictwo wyższe
Najważniejszą zmianą wprowadzoną do systemu oświaty w 2009 r. było obniżenie wieku rozpoczęcia nauki w szkole z 7 do 6 lat i objęcie obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego pięciolatków. W efekcie tej reformy 4,3% sześciolatków rozpoczęło naukę w pierwszej klasie we wrześniu 2009 r.

Nowelizacje ustawy o systemie oświaty
Ustawa o systemie oświaty w omawianym okresie była nowelizowana 4-krotnie. Nowelizacja
z 25 VII 2008 r. zniosła wprowadzony 1 IX 2007 r. obowiązek noszenia jednolitych strojów szkolnych
we wszystkich publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach. Od 1 IX 2009 r. dyrektor szkoły może
wprowadzić mundurki z własnej inicjatywy lub na wniosek rady szkoły, rady rodziców, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego. Szkoły, które nie wprowadzą obowiązku noszenia jednolitych strojów,
będą musiały w swoim statucie określić zasady ubierania się uczniów na terenie szkoły.
Przywrócono też prawo swobodnego wyboru programów nauczania i podręczników, z jakich będą
się uczyć uczniowie. Dwa lata wcześniej ustawodawca postanowił, że szkoły mogą wybrać do trzech podręczników do każdego przedmiotu na danym poziomie kształcenia, a wybranego zestawu nie można zmieniać przez 3 lata. Miało to doprowadzić do obniżenia cen podręczników.
Zmieniono również przepisy Karty Nauczyciela. Upoważniono ministra edukacji do wydania rozporządzenia regulującego wynagrodzenia nauczycieli i egzaminatorów pracujących przy egzaminach zewnętrznych, m.in. ustnych maturach. Ponadto rozszerzono odpowiedzialność dyscyplinarną na nauczycieli
wszystkich stopni awansu zawodowego. Wcześniej podlegali jej tylko nauczyciele mianowani i dyplomowani. Zdecydowano też, że nauczyciele ubiegający się o pracę będą mieli obowiązek przedstawienia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego.
Określono, że przez niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność ucznia w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych
zajęć edukacyjnych.
Izba na 15. posiedzeniu wprowadziła do ustawy 10 poprawek, przede wszystkim o charakterze doprecyzowującym, które następnie przyjął Sejm.
W kolejnej nowelizacji ustawy o oświacie, uchwalonej 19 III 2009 r., obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego objęto wszystkie dzieci w wieku 5 lat, obniżono też wiek rozpoczęcia nauki
w szkole z 7 do 6 lat. Obowiązkiem szkolnym zostaną objęte wszystkie dzieci w wieku 6 lat dopiero w 2012 r.
Do tego czasu to rodzice będą decydować o posłaniu dziecka do szkoły zamiast do „zerówki”.
Senat na 26. posiedzeniu uchwalił 6 poprawek do ustawy. Ustalił m.in. jednolite zasady przyjmowania do szkoły dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat. Warunkiem przyjęcia takiego
dziecka w latach szkolnych 2009/2010 i 2011/2012 będzie wcześniejsze objęcie go wychowaniem przedszkolnym albo uzyskanie pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz spełnianie przez
szkołę warunków organizacyjnych, umożliwiających przyjęcie dziecka. Sejm zaakceptował wszystkie senackie poprawki.
Prezydent 9 III 2009 r. zawetował tę nowelę. Sejm na 38. posiedzeniu 265 głosami ponownie ją
uchwalił.

Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej
oraz ustawy o kulturze fizycznej
Zmiana tych dwóch ustaw była konieczna, by nie doszło do niezgodności z mającym wejść w życie od 1 IX 2009 r. rozporządzeniem ministra edukacji w sprawie podstaw programowych nauczania poszczególnych przedmiotów w szkole. Zgodnie z nowelizacją dotychczasowy przedmiot szkolny „przysposobienie obronne”, realizowany w szkołach ponadgimnazjalnych, od roku szkolnego 2012/2013 zostanie
zastąpiony „edukacją dla bezpieczeństwa”. W gimnazjach zaś od września 2009 r. przedmiot „edukacja dla
bezpieczeństwa” zastąpił dotychczasową ścieżkę edukacyjną „edukacja obronna”.
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Zmieniono też zasady prowadzenia lekcji wychowania fizycznego. Uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjów w ramach 4 godzin wf w tygodniu będą mieli 2 wspólne lekcje z zajęciami takimi samymi dla
wszystkich w klasie i 2 lekcje, podczas których będą mogli ćwiczyć zgodnie ze swoimi zainteresowaniami
i możliwościami szkoły. W szkołach ponadgimnazjalnych zajęcia do wyboru odbywać się będą na 2 godzinach wf z 3 obowiązkowych. W ten sposób Ministerstwo Edukacji Narodowej chce zachęcić uczniów do
większej aktywności fizycznej i liczniejszego czynnego udziału w lekcjach.
Senat na 33. posiedzeniu uchwalił 2 poprawki o charakterze redakcyjno-doprecyzowującym,
a Sejm je przyjął.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym
Nowela uchwalona 5 XI 2009 r. określiła zasady udzielania przez samorząd pomocy materialnej dla
studentów za wyniki w nauce i doktorantów za osiągnięcia naukowe. Pomoc ta nie będzie wliczana do dochodu na osobę w rodzinie studenta, uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium
na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe. Ustawa umożliwiła przyznawanie takich stypendiów również
przez prywatnych darczyńców.
Uregulowano także tryb przekształcania publicznych szkół pomaturalnych, kolegiów nauczycielskich,
nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych w publiczne uczelnie zawodowe lub włączania ich do uczelni publicznych za zgodą senatów tych uczelni. Określono zasady
przejęcia pracowników i słuchaczy tych placówek, kierunki i specjalności studiów, na które ich słuchacze
będą przejmowani, oraz tryb ukończenia studiów pierwszego stopnia. Ponadto umożliwiono ministrowi nauki
i szkolnictwa wyższego zlecanie uczelniom wojskowym i służb państwowych, artystycznym, medycznym
i morskim tworzenie tzw. kierunków zamawianych. Uczelnie te mogą finansować ze środków unijnych, za
pośrednictwem ministerstwa nauki, nauczanie na takich kierunkach, jak np. budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka, elektrotechnika, matematyka, biotechnologia, mechanika i budowa maszyn.
Najważniejsza z 11 poprawek Senatu, uchwalonych na 42. posiedzeniu, polegała na wydłużeniu
z 30 VI 2012 r. do 30 VI 2016 r. okresu, w którym szkoły pomaturalne i kolegia będą mogły istnieć na mocy porozumień z uczelniami publicznymi. Senat uznał, że uczelnie potrzebują więcej czasu na dostosowanie się do wymagań nowelizowanej ustawy, gdyż procedura uzyskiwania uprawnień
do nadawania stopnia naukowego doktora jest długotrwała. Izba zmieniła także datę utraty mocy porozumienia zawartego przez publiczną szkołę pomaturalną, kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych z uczelniami w zakresie umożliwiającym absolwentowi, po zdaniu egzaminu dyplomowego, ubieganie się o dopuszczenie
do egzaminu w uczelni oraz uzyskanie dyplomu i tytułu zawodowego licencjata. Sejm przyjął datę
1 IX 2014 r., a Senat – 30 IX 2015 r. Sejm zaakceptował wszystkie poprawki Senatu.
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Media
Nowelizacje ustawy o radiofonii i telewizji
Nowelizacja ustawy z 25 IV 2008 r. nie została ponownie uchwalona po wecie prezydenta. Przekazywała większość kompetencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w tym przyznawanie koncesji, kontrolowanie nadawców (z wyjątkiem kontroli programowej), przyznawanie lub odbieranie statusu nadawcy
społecznego, do Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Zmieniono też sposób wyłaniania i funkcjonowania
członków KRRiT i ich liczebność oraz sposób wyłaniania członków zarządów i rad nadzorczych spółek
radiofonii i telewizji publicznej.
Komisje: Gospodarki Narodowej oraz Kultury i Środków Przekazu rekomendowały Izbie przyjęcie
33 poprawek do ustawy. Do nowelizacji zgłoszono też kilkanaście wniosków mniejszości, w tym o odrzucenie ustawy. Podczas debaty na 9. posiedzeniu Izby senatorowie PO podkreślali, że ustawa pozwoli
odpolitycznić media publiczne dzięki temu, że wprowadza otwarte konkursy na członków zarządów i rad
nadzorczych mediów publicznych oraz konieczność rekomendacji dla kandydatów do KRRiT. Senatorowie
PiS stwierdzili, że przekazanie kompetencji koncesyjnych z KRRiT do UKE oznacza uzależnienie mediów
od rządu.
Sejm przyjął 28 poprawek Senatu. Zgodził się m.in. z propozycją, aby wzmocnić rolę krajowej rady
przy wydawaniu i cofaniu koncesji radiowych i telewizyjnych. W obu tych wypadkach prezes UKE musiałby porozumieć się z krajową radą, a nie jedynie zasięgać jej opinii. Zdecydowano też, że do powołania
i odwołania prezesa UKE niezbędna jest także zgoda Senatu.
Sejm odrzucił poprawki senackie, które m.in. nakładały na KRRiT dodatkowy obowiązek – dbanie
o przestrzeganie przez nadawców autorskich praw twórców, ograniczały liczbę uczelni wydających rekomendacje kandydatom na członków KRRiT i wprowadzały obowiązek uzyskania rekomendacji stowarzyszenia twórców lub dziennikarzy.
Kolejna nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji, uchwalona 25 VI 2009 r., zmieniła zasady przyznawania koncesji radiowo-telewizyjnych. Senat na 34. posiedzeniu wprowadził do niej 4 doprecyzowujące poprawki, które zostały przyjęte przez Sejm.
Zgodnie z nowelą od sierpnia 2009 r. koncesji można udzielać nie tylko osobom fizycznym i prawnym, ale też spółkom osobowym. Senat doprecyzował, że uprawnione będą jedynie spółki osobowe utworzone na podstawie kodeksu spółek handlowych. Nowością było umożliwienie wspólnikom spółek osobowych, za zgodą KRRiT, przenoszenia prawa do posiadanej koncesji na te spółki. Eliminuje to sytuacje,
gdy wskutek śmierci właściciela stacji, mającego uprawnienia koncesyjne, pracę może stracić cała załoga.

Ustawa o zmianie ustawy
o opłatach abonamentowych
Ustawa uchwalona 13 VI 2008 r. poszerzyła krąg uprawnionych do zwolnienia z opłaty abonamentowej
o osoby, wobec których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy lub trwałą albo okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, osoby z ustalonym prawem do emerytury na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z FUS bądź o ubezpieczeniu społecznym rolników, osoby mające prawo do korzystania ze
świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy o pomocy społecznej, osoby spełniające kryteria dochodowe, określone
w ustawie o świadczeniach rodzinnych, osoby bezrobotne, osoby mające prawo do zasiłku przedemerytalnego
oraz osoby z prawem do świadczenia przedemerytalnego. Ponadto projekt ustawy uchylał przepis, zgodnie z którym zwolnienia z opłat abonamentowych nie przysługiwały osobom pozostającym we wspólnym gospodarstwie
domowym z co najmniej dwiema osobami niespełniającymi warunków do uzyskania zwolnień.
Komisja Kultury i Środków Przekazu rekomendowała Izbie odrzucenie ustawy. Senat na 13. posiedzeniu przyjął nowelę z 5 poprawkami. Izba rozszerzyła grupę zwolnionych z opłacania abonamentu o wszystkich internowanych w stanie wojennym i ofiary stalinowskich wyroków. Zdecydowano też,
że zwolnienie z opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego będzie dotyczyło tylko emerytów, których
świadczenie nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia. Ponadto osoby, które opłaciły abonament
za rok z góry, a w myśl ustawy zostały objęte zwolnieniem, otrzymają zwrot pieniędzy. Senat umożliwił
KRRiT dokonanie nowego podziału środków abonamentowych na przyszły rok między radio i telewizję,
tak by zostały uwzględnione przewidziane ustawą zwolnienia i wynikający z nich ubytek w abonamencie.
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Poparcia Sejmu nie uzyskała tylko poprawka, która utrzymywała w mocy przepis zabezpieczający
przed nadużyciami rozszerzania zwolnień od opłat abonamentowych na gospodarstwa domowe, dla których opłaty te nie są uciążliwe.
Przed podpisaniem ustawy prezydent skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał
4 XI 2009 r. orzekł, że zaskarżone przepisy są zgodne z konstytucją.3

Senator Andrzej Grzyb rekomenduje Izbie wniosek
Komisji Kultury i Środków Przekazu o odrzucenie
ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych;
sekretarz Senatu senator Małgorzata Adamczak, marszałek Bogdan Borusewicz i sekretarz Senatu senator
Przemysław Błaszczyk (4 VI 2008 r.).

Ustawa o zadaniach publicznych
w dziedzinie usług medialnych
Uchwalenie tej ustawy poprzedziła burzliwa dyskusja w obu
izbach parlamentu. Regulacja, autorstwa PO, PSL i SLD, wywołała
duże kontrowersje. Przewidywała m.in. likwidację abonamentu radiowo-telewizyjnego od 2010 r. i finansowanie mediów publicznych
z budżetu państwa, przekształcenie w 2011 r. regionalnych oddziałów
TVP w samodzielne spółki. Ustawa zakładała też zwiększenie składu
KRRiT z 5 do 7 osób: 3 członków miał wskazywać Sejm, po 2 Senat
i prezydent. Przewidziano rotacyjność kadencji członków rady. Co 2
lata zmieniałby się przedstawiciel Sejmu, co 3 lata – Senatu i prezydenta. Zlikwidowano zasadę nieodwoływalności członków rad nadzorczych mediów publicznych. Wprowadzono też nadawcę pożytku
publicznego, którym mogłyby zostać: szkoła, uczelnia wyższa lub organizacja pozarządowa. Otrzymałyby koncesję na program radiowy
lub telewizyjny skierowany do odbiorców na terenie jednej gminy.
Senacką dyskusję na 35. posiedzeniu zdominowali krytycy
ustawy. Poprawki do niej zaproponowały dwie komisje – budżetu (11)
i kultury (40), a mniejszość komisji kultury wniosła o odrzucenie ustawy. Komisje te miały rozbieżne stanowiska co do sposobu ustalania
wysokości budżetowych nakładów na radio i telewizję. Komisja Budżetu i Finansów Publicznych poparła poprawkę, która gwarantowała,
że kwota nie mniejsza niż abonament w 2007 r., czyli około 880 mln Senator Andrzej Person przedstawia stanowisko Komisji Kultury i Środków Przekazu
zł, będzie corocznie zapisywana w budżecie państwa. Komisja Kultu- w sprawie ustawy o zadaniach publicznych w
ry i Środków Przekazu proponowała pozostawienie obowiązującego dziedzinie usług medialnych (18 VI 2009 r.).
przepisu, zgodnie z którym parlament, uchwalając co roku budżet, będzie decydował, ile pieniędzy przeznaczyć na media.
Ostatecznie Izba uchwaliła 47 poprawek. Najważniejsza z 35 przyjętych przez Sejm senackich zmian
zakładała, że KRRiT, określając w projekcie budżetu kwotę dla mediów publicznych, nie jest związana
żadnym limitem. Sejm na 49. posiedzeniu nie uchwalił ponownie tej ustawy po wecie prezydenta.

3

Ustawa weszła w życie 1 III 2010 r.
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Kodyfikacja prawa
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny
oraz niektórych innych ustaw
Zasadniczym celem nowelizacji była implementacja do polskiego porządku prawnego czterech decyzji ramowych Rady Europejskiej, dotyczących: zwalczania seksualnego wykorzystywania dzieci i pornografii dziecięcej, ataków na systemy informatyczne, stosowania zasady wzajemnego uznawania kar
o charakterze pieniężnym.
Na 19. posiedzeniu Senat zdecydował o wprowadzeniu 5 poprawek do ustawy. W jednej z nich
przyznał pokrzywdzonemu lub innej osobie, wobec której orzeczono środek karny o charakterze pieniężnym, prawo do uczestniczenia w posiedzeniu, na którym sąd polski rozpoznaje sprawę wystąpienia do właściwego sądu lub innego organu innego państwa, gdy istnieje konieczność wykonania
orzeczenia za granicą.
Najważniejsza z senackich poprawek polegała na skreśleniu z kodeksu karnego przepisu, który penalizuje czyny polegające na prezentowaniu małoletniemu w wieku poniżej lat 15 treści pornograficznych,
zawierających wytworzone lub przetworzone wizerunki małoletnich, oraz ich rozpowszechnianiu w sposób umożliwiający małoletniemu poniżej lat 15 zapoznanie się z nimi. Senat uznał, że reguluje to już
artykuł penalizujący te same czyny. Jedyną różnicę stanowi specyfika prezentowanej lub rozpowszechnianej treści pornograficznej, a więc wytworzone lub przetworzone wizerunki małoletniego uczestniczącego
w czynności seksualnej. Sejm przyjął wszystkie poprawki Senatu.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny,
ustawy – Kodeks postępowania karnego,
ustawy – Kodeks karny wykonawczy,
ustawy – Kodeks karny skarbowy
oraz niektórych innych ustaw
Zawarte w ustawie propozycje zmian dotyczyły m.in. zaostrzenia kar za doprowadzenie małoletniego do obcowania płciowego lub innej czynności seksualnej, utrwalanie pornografii z udziałem małoletnich oraz produkowanie, utrwalanie, sprowadzanie, nabywanie materiałów propagujących faszystowski
lub totalitarny ustrój państwa, nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych,
rasowych lub wyznaniowych. W wypadku zastosowania środków zapobiegawczych czy orzekania w sprawie przestępstw dotyczących zaburzeń preferencji seksualnych włączono w postępowanie sądowe lekarzy
seksuologów tak, aby jako biegli wydawali opinie o oskarżonych. Będą mogli uczestniczyć w postępowaniu karnym i przy orzekaniu środków zapobiegawczych.
W nowelizacji zwiększono wymiar kary grzywny, a także liczbę możliwości zasądzenia jej stawek. Doprecyzowano obowiązki poszczególnych podmiotów, które mają stosować karę pozbawienia
wolności. Zwiększono kompetencje kuratorów sądowych, jeżeli chodzi o nadzór nad stosowaniem tej
kary, kontrolę jej wykonywania zarówno w stosunku do skazanych, jak i w kontaktach z podmiotami,
które zajmują się jej organizowaniem. Nowość to możliwość żądania przez poszkodowanego, w ramach
postępowania karnego, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Zgodnie z nowelizacją w wypadku uzasadnionego przekroczenia tzw. obrony koniecznej sąd będzie mógł już na etapie postępowania przygotowawczego odstąpić od wymierzenia kary.
Przewidziano też nowe regulacje dotyczące postępowania przyspieszonego, rezygnując z konieczności przymusowego doprowadzenia sprawcy do sądu i wprowadzając możliwość wezwania oskarżonego
do stawiennictwa. Zrezygnowano także z obligatoryjnego wyznaczenia obrońcy w takim postępowaniu.
Urealniono postępowanie, wprowadzając możliwość ogłoszenia więcej niż jednej przerwy podczas tego
postępowania, pod warunkiem że uda się je zamknąć w maksymalnym czasie przewidzianym na rozpoznanie sprawy w kodeksie postępowania karnego.
78

PRACE LEGISLACYJNE SENATU RP

Senator Bohdan Paszkowski omawia poprawki zaproponowane przez Komisję Ustawodawczą do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania
karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz
niektórych innych ustaw (21 X 2009 r.).

Istotna zmiana, wprowadzona w ustawie, to przeniesienie z ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie kwestii związanej z możliwością odstąpienia od tymczasowego aresztowania osoby, która dokonuje
przestępstwa, jest podejrzana czy oskarżona o przestępstwo przeciwko
członkom najbliższej rodziny. Zgodnie z nowelizacją, jeżeli oskarżony
wyrazi zgodę na wyprowadzenie się ze wspólnego lokalu, można odstąpić
od zastosowania wobec niego aresztu tymczasowego. Ma to chronić osoby
najbliższe.
Senat na 42. posiedzeniu opowiedział się m.in. za podwyższeniem
z 10 do 20 zł minimalnej stawki dziennej grzywny. Zgodnie z przyjętą poprawką, grzywnę wymierza się w stawkach dziennych. Najniższa liczba
stawek wynosi 10, a najwyższa – 540. Stawka dzienna nie może przekraczać 2 tys. zł. Senatorowie zmodyfikowali też przepis kodeksu karnego
wykonawczego, określający sposób przeliczania nie uiszczonej grzywny
kwotowej na zastępczą karę pozbawienia wolności. Obie te zmiany odrzucił jednak Sejm.
Zaakceptował natomiast pozostałe (11) poprawki senackie. Wśród
nich znalazła się zmiana przywracająca do przepisów ustaw karnych instytucję „chuligańskiego charakteru czynu zabronionego”. Senat określił
też, że w odniesieniu do takich spraw sąd będzie orzekał nawiązkę na
rzecz pokrzywdzonego, chyba że orzeknie obowiązek naprawienia szkody, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Jeżeli pokrzywdzony nie zostanie ustalony, sąd może orzec nawiązkę na rzecz instytucji, stowarzyszenia, fundacji lub organizacji społecznej, której celem jest spełnianie
świadczeń na określony cel społeczny.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego
Zmianę kodeksu postępowania karnego Sejm uchwalił na podstawie senackiego projektu. Senat rozpatrywał ją podczas 36. posiedzenia. Nowelizacja ta to wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który
orzekł, że utajnienie części akt w zakresie dotyczącym dowodów służących jako podstawa do zastosowania
bądź przedłużenia aresztu tymczasowego narusza stosowne przepisy kodeksu postępowania karnego, zwłaszcza prawo do realnej obrony. Ustawa dostosowuje również nasz stan prawny do orzecznictwa Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. W kilku sprawach, dotyczących także Polski, orzekł on, iż utajnienie takich dowodów przed osobą podejrzaną i obrońcą stanowi naruszenie art. 6 Europejskiej Konwencji Praw
Człowieka, stanowiącej o zasadzie równości stron procesowych i o prawie do rzetelnego procesu.
Dlatego w nowelizacji wprowadzono wyjątek od zasady tajności akt w postępowaniu przygotowawczym. Dodano zapis, że prokurator może odmówić zgody na udostępnienie akt w tej części tylko wówczas,
gdy zachodzi obawa, że narażałoby to na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia pokrzywdzonego albo
innego uczestnika postępowania, groziłoby zniszczeniem lub ukryciem dowodów albo tworzeniem dowodów fałszywych, uniemożliwieniem ustalenia i ujęcia współsprawcy czynu zarzucanego podejrzanemu lub
sprawców innych czynów ujawnionych w toku postępowania, ujawniałoby prowadzone czynności operacyjno-rozpoznawcze lub zagrażałoby utrudnieniem postępowania przygotowawczego w inny bezprawny sposób.
Senat uchwalił 2 poprawki do tej ustawy. Pierwsza z nich usunęła wady semantyczno-legislacyjne.
W zakresie prawa dostępu oskarżonego i jego obrońcy do akt sprawy w części, w jakiej uzasadniają one
wniosek prokuratora w sprawie tymczasowego aresztowania, nowelizacja zawiera duże ograniczenia, m.in.
klauzulę generalną: „udostępnienie akt zagrażałoby bezpieczeństwu publicznemu”. Izba uznała, że nie
spełnia to warunku zgodności z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, i zaproponowała wprowadzenie
drugiej poprawki. Obie senackie zmiany zostały przyjęte przez Sejm.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy
– Kodeks postępowania karnego
Na 45. posiedzeniu senatorowie uchwalili 3 poprawki do nowelizacji, która wprowadza dwa typy
kwalifikowanych przestępstw pozbawienia wolności: pozbawienie wolności powyżej 7 dni i pozbawienie
wolności połączone ze szczególnym udręczeniem.
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Senat rozszerzył możliwości nadzwyczajnego złagodzenia kary wobec sprawcy, który sam zwolnił
zakładnika, i podwyższył wymiar kary na czas nie krótszy niż 5 lat albo 25 lat więzienia, gdyby pozbawienie kogoś wolności łączyło się z jego szczególnym udręczeniem. Senatorowie zdecydowali, że kara za
czyn, którego następstwem jest śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu, będzie wynosiła od 5 do 25 lat
pozbawienia wolności. Sejm przyjął wszystkie poprawki Senatu.

Nowelizacje kodeksu postępowania cywilnego
W ciągu ponad dwóch lat k.p.c. znowelizowano sześciokrotnie. Główne cele noweli z 5 XII 2008 r.
to reforma zawartej w części czwartej kodeksu postępowania cywilnego regulacji międzynarodowego postępowania cywilnego oraz wprowadzenie do prawa polskiego, w tym przede wszystkim do kodeksu postępowania cywilnego, przepisów uzupełniających i wykonujących regulacje rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady z 12 XII 2006 r. i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 VII 2007 r.
Senacka poprawka uchwalona na 22. posiedzeniu polegała na uchyleniu przepisu k.p.c., który
nakazuje sądowi odrzucić nienależycie opłacone środki odwoławcze bez wezwania o uiszczenie opłaty.
Senat odniósł się do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, wydanego w sprawie odrzucenia apelacji
z powodu braków formalnych. Senat uznał, że zaskarżone przepisy kodeksu postępowania ustanawiają
swego rodzaju odstępstwo od przepisu zakładającego, że gdy pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie złożono należnej
opłaty, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma do poprawienia, uzupełnienia go
lub opłacenia w ciągu tygodnia.
Oba przepisy nakładają na sąd obowiązek odrzucenia środka zaskarżenia i środka odwoławczego
(apelacji), wniesionego przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego, bez wzywania do
usunięcia tych braków, pozostawiając te środki bez merytorycznego rozpoznania. Intencją wprowadzenia tych przepisów było przyspieszenie postępowań cywilnych, zwiększenie rzetelności i podniesienie
jakości usług świadczonych przez profesjonalnych pełnomocników. Zdaniem Senatu, praktyka pokazuje
tymczasem, że prowadzą do ograniczenia prawa strony do rozpatrzenia sprawy przez sąd odwoławczy.
Stąd decyzja Senatu o wprowadzeniu poprawki. Sejm przyjął tę zmianę.
Nowela z 17 XII 2009 r. wprowadziła m.in. nowe zasady doręczania pism procesowych, a więc likwidację monopolu Poczty Polskiej, i możliwość uzyskania pomocy prawnej z urzędu nawet przez osoby
niezwolnione z kosztów sądowych. Podczas 45. posiedzenia senatorowie zdecydowali o wprowadzeniu
9 poprawek do tej ustawy, z których Sejm przyjął tylko jedną, redakcyjną. Senat proponował m.in.:
całkowite oderwanie instytucji pomocy prawnej z urzędu od instytucji zwolnienia z kosztów sądowych (była to realizacja wskazań zawartych w uzasadnieniu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za niekonstytucyjne ścisłe powiązanie możliwości ubiegania się przez stronę procesu
cywilnego o pomoc prawną z urzędu z wcześniejszym zwolnieniem jej z kosztów sądowych w całości
bądź w części),
ujednolicenie kryteriów oceniania wniosków osób
prawnych o przyznanie pomocy prawnej z urzędu,
utrzymanie dotychczasowej regulacji, zgodnie
z którą właściwa okręgowa rada adwokacka lub
rada okręgowej izby radców prawnych zwalnia adwokata lub radcę prawnego i wyznacza innego,
usunięcie przepisu, zgodnie z którym ustanowiony
przez sąd adwokat lub radca prawny, mający podjąć
czynności poza siedzibą sądu orzekającego, chcący
wystąpić o wyznaczenie zastępcy z innej miejscowości, powinien złożyć wniosek do sądu, ten zaś
zwróci się o wyznaczenie zastępcy do właściwych
organów samorządu zawodowego,
wprowadzenie możliwości dokonywania zmiany Senator Piotr Zientarski przedstawia sprawozdapowództwa w formie ustnej, gdy odbędzie się to na nie Komisji Ustawodawczej w sprawie nowelizacji
rozprawie w obecności pozwanego.
kodeksu postępowania cywilnego (2 XII 2009 r.).

•
•
•
•

•
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Wymiar sprawiedliwości
Ustawa o zmianie ustawy
– Prawo o ustroju sądów powszechnych
oraz niektórych innych ustaw
Nowelizacja zawiera zmiany, mające zastąpić rozwiązanie, zmierzające do utworzenia instytucji tzw.
awansu poziomego, polegającego na ustanowieniu dodatkowych stanowisk sędziowskich – sędziego sądu
okręgowego w sądzie rejonowym oraz sędziego sądu apelacyjnego w sądzie okręgowym.
Podczas 20. posiedzenia Senat wprowadził 2 poprawki do ustawy. W toku prac legislacyjnych wiele
uwagi poświęcił przestrzeganiu zasady ochrony praw nabytych. Za uzasadnione uznał zatem zachowanie
przez sędziów i prokuratorów prawa do wynagrodzenia, nabytego na podstawie ustawy z 29 VI 2007 r. Senat
wprowadził do nowelizacji poprawkę zaliczającą do katalogu praw nabytych sędziów i prokuratorów, którzy
awansowali w trybie tzw. awansu poziomego, nie tylko wyższe wynagrodzenie, ale również stanowisko, które
objęli w drodze tego awansu. Zmianę tę odrzucił jednak Sejm.
Zaakceptował natomiast poprawkę Senatu, polegającą na likwidacji zróżnicowania sytuacji prawnej
sędziów i prokuratorów, którzy przed wejściem w życie uchwalonej ustawy w terminie złożyli wnioski.
Obowiązujące przepisy nie zakreślały terminów składania wniosków, ani też terminów ich rozpoznania.
Senat uznał, że rozpoczęte postępowania w sprawie tzw. awansu poziomego powinny zostać dokończone,
wymaga tego bowiem zasada demokratycznego państwa prawnego.

Ustawa o zmianie ustawy o prokuraturze
oraz niektórych innych ustaw
Zgodnie z ustawą z 9 X 2009 r., od 2010 r. prokuratora generalnego na jedną 6-letnią kadencję powołuje prezydent spośród dwóch kandydatów. Mają ich wskazywać Krajowa Rada Sądownictwa i Krajowa Rada
Prokuratorów. Na podstawie nowelizacji prezydent może odwołać prokuratora generalnego przed końcem
kadencji, m.in. gdyby został on skazany lub złożył nieprawdziwe oświadczenie lustracyjne. Prokuratora generalnego może także odwołać Sejm na wniosek premiera większością 2/3 głosów w wypadku odrzucenia przez
premiera jego rocznego sprawozdania lub gdyby „sprzeniewierzył się on złożonemu ślubowaniu”. Przewidziano likwidację Prokuratury Krajowej i wprowadzenie w jej miejsce Prokuratury Generalnej.
Podczas 39. posiedzenia Senat wprowadził 9 poprawek do ustawy. Sejm odrzucił tylko jedną z nich, mającą
na celu rozszerzeniu grona osób, z którego będą wybierani kandydaci na stanowisko prokuratora generalnego,
o adwokatów, radców prawnych lub notariuszy posiadających 12-letni staż w zawodzie adwokata, radcy prawnego
lub notariusza oraz legitymujących się co najmniej 6-letnim stażem pracy na stanowisku sędziego lub prokuratora.
W jednej z senackich poprawek doprecyzowano, że organem, przed którym prokurator generalny składa ślubowanie, jest prezydent RP. Senatorowie wydłużyli też z 1 do 2 miesięcy termin zgłaszania przez Krajową Radę Sądownictwa kandydatów na urząd prokuratora generalnego w procedurze dotyczącej pierwszego
powołania prokuratora generalnego przez prezydenta. Izba zmieniła też z 1 I 2010 r. na 31 III 2010 r. termin
wejścia w życie nowych przepisów. Uznano go bowiem za zbyt krótki, by możliwe było przeprowadzenie
i zakończenie wszelkich działań organizacyjnych, niezbędnych do funkcjonowania prokuratury o strukturze
organizacyjnej zaproponowanej w ustawie.
Prezydent złożył wniosek do Sejmu o ponowne rozpatrzenie ustawy. Sejm uchwalił ją po raz kolejny
na 51. posiedzeniu.

Ustawa o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
W lipcu i sierpniu 2009 r. przeprowadzono pierwszy nabór aplikantów do powołanej ustawą
z 23 I 2009 r. Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Zadania szkoły to: prowadzenie aplikacji –
ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej; szkolenie i doskonalenie zawodowe sędziów, prokuratorów, asesorów sądowych i asesorów prokuratury; szkolenie i doskonalenie zawodowe referendarzy sądowych, asy81
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stentów sędziów, asystentów prokuratorów, kuratorów sądowych oraz urzędników sądów i prokuratury;
prowadzenie analiz i badań służących ustaleniu kompetencji i kwalifikacji przypisanych do stanowisk pracy w sądach i prokuraturze.
Ustawa wprowadziła nowy model aplikacji. Trwająca 12 miesięcy aplikacja ogólna ma przygotować do zajmowania stanowisk: referendarza sądowego, asystenta sędziego lub prokuratora, a także do
podjęcia aplikacji sędziowskiej lub prokuratorskiej. Merytoryczny nadzór nad aplikacjami objął minister
sprawiedliwości.

Senator Zbigniew Cichoń, sprawozdawca połączonych komisji Ustawodawczej oraz Praw Człowieka
i Praworządności, odpowiada na pytania senatorów
o ustawę o Krajowej Szkole sądownictwa i Prokuratury (20 XI 2008 r.).

Na 22. posiedzeniu Senat uchwalił 36 poprawek do tej ustawy, z których Sejm zaakceptował 26. Rozszerzono m.in. skład rady programowej szkoły o 3 członków, wskazanych przez prezesów właściwych rad
reprezentujących zawody prawnicze. Określono też wymogi kwalifikacyjne osoby zastępującej dyrektora krajowej szkoły zawieszonego w czynnościach służbowych. Uporządkowano przepisy dotyczące opiniowania
składów zespołów i komisji konkursowych i egzaminacyjnych oraz uzupełniono przepisy szczególne, dotyczące powoływania tych zespołów i komisji, o wymóg zaopiniowania ich składu przez radę programową.
Kolejne zmiany wprowadzone przez Izbę regulowały zasady ubiegania się o stanowisko sędziego
przez osoby, które ukończą (lub ukończyły) aplikację sądową na dotychczasowych zasadach albo legitymując się określonym stażem pracy w charakterze referendarza lub asystenta sędziego, będą się ubiegać
o stanowisko sędziego po zdaniu egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego. Senat stanął na stanowisku,
że nie ma racjonalnych podstaw do różnicowania sytuacji prawnej tych osób w zależności od tego, jak długo
trwała ich aplikacja sądowa. Dotyczyło to również osób, które były zatrudnione na stanowiskach referendarza lub asystenta sędziego. Nowelizacja zmieniła wymagania wobec kandydatów na stanowisko asystenta.
Konieczne stało się, zdaniem Senatu, uregulowanie sytuacji osób, które zostały zatrudnione na stanowisku
asystenta sędziego na dotychczasowych zasadach.
Poprawki Senatu odrzucone natomiast przez Sejm polegały m.in. na zastąpieniu obowiązku zwrotu
stypendium, w wypadkach określonych ustawą, możliwością decydowania o zwrocie stypendium przez
dyrektora szkoły w wyjątkowych sytuacjach, po wiążącym zaopiniowaniu przez radę programową. Senat

Przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości
podczas debaty nad ustawą o Krajowej Szkole
sądownictwa i Prokuratury (20 XI 2008 r.).
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dostrzegł zagrożenie zasady niezawisłości sędziowskiej osób, które pod presją zwrotu pobranego stypendium będą zmuszone podejmować decyzję co do zatrudnienia w organach wymiaru sprawiedliwości w ciągu 3 lat od dnia ukończenia aplikacji.
Sejm odrzucił też senackie poprawki wprowadzające zmiany dotyczące umieszczania na liście kwalifikacyjnej do aplikacji i likwidujące uzależnianie prawa do wpisania się na listę klasyfikacyjną w kolejnych latach od daty zakończenia aplikacji ogólnej w danym roku.
Ustawę o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury zawetował prezydent. Sejm uchwalił ją ponownie na 34. posiedzeniu.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze,
ustawy o radcach prawnych
oraz ustawy – Prawo o notariacie
Nowelizacja przewiduje m.in. zmniejszenie liczby pytań na egzaminie wstępnym na aplikacje, rezygnację z części ustnej tego egzaminu, egzamin zawodowy wyłącznie w formie pisemnej i poszerzenie
grupy uprawnionych do wpisu na listy adwokackie. Na taką listę będą mogły zostać wpisane osoby, które
przez 3 lata pełniły funkcje: asesora sądowego, asesora prokuratorskiego, referendarza sądowego, starszego
referendarza sądowego, aplikanta sądowego, aplikanta prokuratorskiego, asystenta sędziego czy osoby wykonującej pracę w kancelarii prawnej. Dotyczy to także prokuratorów mających co najmniej 4 lata praktyki,
radców prawnych z 3,5-letnią praktyką i sędziów z 6 latami praktyki. Aby zdać egzamin wstępny na aplikację, trzeba będzie zaliczyć 66,66% testu (wcześniej 76%), czyli poprawnie odpowiedzieć na 100 pytań.
Regulacje zawarte w nowelizacji dotyczą także egzaminów zawodowych, kończących aplikację.
Przewidują one, że egzamin ma składać się z testu, zawierającego 100 pytań, oraz zadań do rozwiązania
ocenianych w skali 2–6. Aby go zdać, trzeba zaliczyć 60% testu i otrzymać pozytywną ocenę z zadań.
Przeciwko tym zmianom opowiedział się samorząd adwokatów i część aplikantów. Naczelna Rada
Adwokacka apelowała do Senatu o utrzymanie obowiązujących zasad. Postulaty środowisk prawniczych
uwzględniły w swoich stanowiskach komisje: Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Ustawodawcza.
Ostatecznie na 25. posiedzeniu Senat wprowadził 25 zmian do nowelizacji. Postanowił, że egzamin
zawodowy adwokatów i radców prawnych będzie się składać z 5 części pisemnych i 1 ustnej. Izba uznała
za konieczne utrzymanie zakazu pełnienia funkcji adwokackich przez osoby, których „małżonkowie pełnią
funkcje w organach dochodzeniowo-śledczych w okręgu izby adwokackiej”. Zdaniem Senatu, taka kolizja
procesowa może budzić zastrzeżenia co do bezstronności. Senat wyeliminował z ustawy przepisy, które
dają doktorom nauk prawnych z odpowiednim stażem zawodowym możliwość ubiegania się o wpis na
listę adwokatów i radców prawnych bez wymogu odbycia aplikacji i złożenia egzaminu. Izba uznała, że
egzamin doktorski, często z dziedzin dalekich praktyce zawodowej, został zrównany z zawodowymi
egzaminami prawniczymi. Mogłoby to skutkować tym, że zawód adwokata i radcy prawnego wykonywałyby osoby niemające umiejętności praktycznych sprawdzonych na egzaminie.
Senat uznał także, że konieczne jest ułatwienie osobom po ukończeniu studiów prawniczych przygotowań do egzaminów wstępnych na aplikacje: adwokacką, radcowską i notarialną. Uchwalił zatem
poprawki przewidujące wcześniejsze podanie do publicznej wiadomości wykazu aktów prawnych stanowiących podstawę opracowania pytań testowych na egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze. Sejm nie
zaakceptował jednak tych zmian. Odrzucił też senackie poprawki służące zapewnieniu odpowiedniego
poziomu aplikacji adwokackiej i radcowskiej. Senat uznał, że zaproponowana w nowelizacji likwidacja
praktyk aplikantów adwokackich i radcowskich w sądach i prokuraturach pozbawi ich wiedzy o zakresie
działania i funkcjonowaniu organów ochrony prawnej i ich rzeczywistej, codziennej pracy.
Sejm przyjął 7 poprawek Senatu. Wśród nich znalazły się zmiany usuwające wątpliwości dotyczące tego, jakie akty prawne będą stanowiły podstawę opracowania pytań testowych na egzaminy wstępne
na aplikacje i na zawodowe egzaminy prawnicze. Senat uznał za dyskusyjne wyeliminowanie części ustnej
z egzaminów zawodowych: adwokackiego, radcowskiego i notarialnego. Senatorowie wyszli z założenia, że
konieczne jest sprawdzenie tej umiejętności, gdyż stanowi element ustawowej i konstytucyjnej rękojmi wykonywania zawodu. Ponadto skrócono z 3 do 2 lat staż zawodowy adwokatów i radców prawnych, którzy ubiegają się o wpis na listę notariuszy. W przekonaniu Senatu, takie rozwiązanie spowoduje, że przepływ między
poszczególnymi zawodami prawniczymi będzie się odbywał według jednakowych, sprawiedliwych zasad.
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Organy kontroli państwowej
i ochrony prawa
Ustawa o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli
Nowelizacja miała na celu dostosowanie do wymogów konstytucyjnych przepisów regulujących organizację i tryb działania Najwyższej Izby Kontroli, m.in. zasady powoływania wiceprezesów i przeprowadzania audytu finansowego. Zmiany służyły też usprawnieniu postępowania kontrolnego, dostosowaniu
przepisów do zmieniających się warunków technicznych i instrumentów kontroli, a także wyeliminowaniu
niedoskonałości zauważonych w czasie 19 lat stosowania dotychczas obowiązującej ustawy.
Izba na 42. posiedzeniu wprowadziła 10 poprawek do tej nowelizacji. Doprecyzowano m.in., że
audyt zewnętrzny w Najwyższej Izbie Kontroli, który powinien być przeprowadzany co najmniej raz na
3 lata, nie może dotyczyć jej działalności kontrolnej. Tej zmiany nie przyjął jednak Sejm.
Senatorowie ponadto wykreślili zapis o kadencyjności wiceprezesów NIK. Nowelizacja ustaliła
liczbę wiceprezesów na trzech. Przyjęcie przez Senat zapisu znoszącego kadencyjność wiceprezesów wykluczało głosowanie nad poprawką dopuszczającą możliwość zgłoszenia kandydata na wiceprezesa przez
grupę posłów, w sytuacji gdy w ciągu 3 miesięcy nie zostanie powołany kandydat zaproponowany przez
prezesa NIK. Senat uznał również za zasadne, aby prezes NIK miał możliwość odniesienia się do ustaleń
audytora zewnętrznego, zawartych w sprawozdaniu, i mógł przedstawić swoje stanowisko. Sprawozdanie
to wraz ze stanowiskiem prezesa będzie przekazywane marszałkowi Sejmu.
Senat uchwalił też poprawkę, zgodnie z którą członkowie komisji rozstrzygającej będą powoływani
spośród kontrolerów wszystkich kontrolnych jednostek organizacyjnych NIK, a nie tylko kontrolnej jednostki organizacyjnej właściwej w sprawach orzecznictwa.
Uściślono, że złożenie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego przysługuje
w ciągu 21 dni od dnia jego przekazania kierownikowi jednostki kontrolowanej, a nie jednostce kontrolowanej. Doprecyzowano termin, od którego liczy się upływ kadencji dyrektorów i wicedyrektorów kontrolnych jednostek organizacyjnych NIK, skutkujący mianowaniem ich na stanowiska doradców prawnych,
ekonomicznych i technicznych. Zniesiono także zakaz zawierania przez pracowników Najwyższej Izby
Kontroli z podmiotami podlegającymi kontroli umów cywilnoprawnych, na mocy których mogliby nabywać prawa na warunkach korzystniejszych niż powszechnie dostępne.

Sprawozdania z działalności
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Izba odrzuciła sprawozdania z działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w 2007 i 2008 r.
Sprawozdanie rady za rok 2007 dwukrotnie rozpatrywała Komisja Kultury i Środków Przekazu. Za pierwszym razem nie wypracowała jednolitego stanowiska i postanowiła przedstawić Izbie rozwiązanie alterna-

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski odpowiada na pytania senatorów dotyczące sprawozdania z działalności KRRiTV
w 2008 r.; sekretarz Senatu senator Tadeusz Gruszka,
wicemarszałek Krystyna Bochenek, sekretarz Senatu
senator Andrzej Szewiński (31 VII 2009 r.).
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tywne: przyjęcie lub odrzucenie sprawozdania. Marszałek uznał jednak, że regulamin Senatu nie pozwala na
to, by nie było jednoznacznej opinii komisji na temat sprawozdania KRRiTV, i wniósł o ponowne rozpatrzenie dokumentu. W wyniku ponownego głosowania komisja opowiedziała się za odrzuceniem sprawozdania.
Podczas senackiej debaty nad sprawozdaniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za 2007 r. senatorowie PO stwierdzili, że nie można go zaakceptować m.in. ze względu na „upolitycznienie” rady i brak jej
reakcji na niedostateczny udział programów misyjnych w ramówkach mediów publicznych. Dokumentu bronili senatorowie PiS. Ich zdaniem, nie było merytorycznych powodów do jego odrzucenia. Na 14. posiedzeniu
Izby za odrzuceniem sprawozdania za 2007 r. opowiedziało się 50 senatorów, 31 było przeciw.
Komisja Kultury i Środków Przekazu wnosiła o odrzucenie także sprawozdania z działalności
KRRiTV w 2008 r. W trakcie burzliwej debaty największe zarzuty senatorów PO pod adresem KRRiT
dotyczyły braku reakcji na sytuację w mediach publicznych, w tym interwencji w sprawie polityki programowej TVP, znikania z anteny programów misyjnych i edukacyjnych. Senatorowie PO skrytykowali też
wybór rad nadzorczych w TVP i Polskim Radiu. Ich zdaniem, dowodzi to sojuszu PiS z SLD. Pozytywnie
o działalności rady wypowiadali się senatorowie PiS. Senator Piotr Ł.J. Andrzejewski uznał sprawozdanie
za rzetelne i zaproponował jego przyjęcie, ale poparła go mniejszość, bo 37 senatorów. Izba na 39. posiedzeniu 49 głosami, przy 38 przeciw, odrzuciła sprawozdanie KRRiTV z działalności w 2008 r.
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Ustawy odrzucone
Ustawa o zmianie ustawy
o zakładach leczniczych dla zwierząt
Senat odrzucił tę ustawę na 33. posiedzeniu na wniosek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Za odrzuceniem noweli zagłosowało 55 senatorów, 32 było przeciw. Z opinią tą zgodził się Sejm na
42. posiedzeniu.
Nowela przyznawała pracownikom zakładów leczniczych dla zwierząt prawo do zwrotu kosztów
związanych z używaniem własnych pojazdów do celów służbowych podczas wyjazdów lokalnych, a ściślej – zwolnienie przedmiotowe z podatku dochodowego od zwrotu kosztów używania tych pojazdów.
Projektodawca powoływał się na przykład takich zwolnień wobec niektórych pracowników Państwowego
Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” oraz Państwowego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej
„Poczta Polska”, zgodnych z potrzebami tych firm.
Odrzucając ustawę, Senat uznał, że dodawany w niej przepis art. 6a nie koresponduje z treścią
zwolnienia przedmiotowego, określonego w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (art.
21 ust. 1 pkt 23b). Nie przewiduje także wprost obowiązku pracodawcy ponoszenia kosztów używania
do celów służbowych pojazdów niebędących jego własnością, tym samym nie przyznaje pracownikowi
stosownego prawa, ani też możliwości przyznania pracownikowi prawa do zwrotu tych kosztów, co jest
warunkiem skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych. Zdaniem Izby,
przepis sformułowano w taki sposób, że można go interpretować jako przyznanie stosownego prawa
pracodawcy, a nie pracownikowi, przez co jego zakres nie odpowiada treści zwolnienia przedmiotowego.
Mogłoby to skutkować tym, że kwoty wypłacane pracownikom tytułem zwrotu kosztów używania ich
prywatnych pojazdów do celów służbowych pozostaną dla nich przychodami ze stosunku pracy. Tym
samym pracownicy będą obowiązani płacić od nich podatek dochodowy. Senat uznał, że to niespójny
z systemem prawa i niefunkcjonalny przepis, jego stosowanie nie prowadzi bowiem do osiągnięcia celu
założonego przez ustawodawcę.
O odrzuceniu ustawy przesądził także fakt, że w uzasadnieniu projektu nie wyjaśniono
w przekonujący sposób, dlaczego akurat ta grupa zawodowa zasługuje na uprzywilejowanie. Zdaniem Senatu, rozwiązanie to może także budzić wątpliwości co do jego zgodności z konstytucyjną
zasadą równości.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw
Rząd, nowelizując tę ustawę, zaproponował m.in. wprowadzenie obowiązku sporządzania
rocznego obliczenia podatku przez płatnika z urzędu, tj. bez konieczności uprzedniego składania
przez podatnika wniosku w tej sprawie, chyba że podatnik do 15 stycznia roku następnego po roku
podatkowym przedstawiłby oświadczenie, informujące pracodawcę o osobistym złożeniu zeznania
podatkowego. Z rozliczenia przez pracodawcę mogłyby skorzystać osoby zatrudnione u jednego
pracodawcy.
Podczas 42. posiedzenia Senatu 53 senatorów głosowało za odrzuceniem tej ustawy, a 36 – przeciw.
Izba uznała, że rozwiązania zawarte w ustawie stanowią nadmierne obciążenie dla pracodawców (płatników podatku) obowiązanych do sporządzenia rocznego obliczenia podatku. Zdaniem Senatu, nieuzasadnione jest także nałożenie na pracodawców dodatkowych obowiązków bez dostatecznego zagwarantowania
odpowiednich mechanizmów rekompensaty ponoszonych nakładów.
Wątpliwości senatorów budziło też wprowadzenie zasady sporządzenia rocznego obliczenia podatku przez płatnika z urzędu i związany z tym obowiązek corocznego składania stosownych oświadczeń
przez pracownika, a także zróżnicowanie sytuacji prawnej podatników – pracowników i podatników –
emerytów i rencistów oraz podatników – pracowników korzystających z innych ulg i odliczeń niż wskazane w ustawie do rozliczenia przez pracodawcę.
Sejmowa Komisja Finansów Publicznych w sprawozdaniu z 17 XI 2009 r. rekomendowała Sejmowi
przyjęcie uchwały Senatu.
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Ustawa o zmianie ustawy o godle, barwach
i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej
oraz o pieczęciach państwowych
Senat na 46. posiedzeniu odrzucił nowelizację ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej
Polskiej oraz o pieczęciach państwowych, gdyż uznał ją za niezgodną z kanonami dobrej legislacji, w tym
z zasadami techniki prawodawczej4. Izba oceniła, że nowy przepis nie ma żadnej nowości normatywnej
i dlatego nie należało zmieniać obowiązującego porządku prawnego.
Odrzucenie nowelizacji rekomendowała Izbie Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji
Państwowej. Za tym wnioskiem opowiedziało się 53 senatorów, 36 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu.
Ustawa, uchwalona na podstawie projektu przygotowanego przez posłów PiS, zaleca podnoszenie
flagi państwowej albo umieszczanie jej na budynkach mieszkalnych lub przed nimi oraz na budynkach lub
przed budynkami, w których prowadzi się działalność gospodarczą, z okazji świąt, rocznic państwowych
i innych uroczystości o zasięgu państwowym lub lokalnym.

4

Sejm odrzucił uchwałę Senatu na 51. posiedzeniu, 8 I 2010 r.
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III.
DZIAŁALNOŚĆ
KOMISJI

DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI
W Senacie VII kadencji od 1 I 2009 r. działa 16 komisji stałych i Podkomisja „Przyjazne Państwo”.
Od 5 XI 2007 r. do 31 XII 2009 r. łącznie obradowały one na 1650 posiedzeniach (np. Komisja Ustawodawcza odbyła ich 266, Komisja Gospodarki Narodowej 203, Komisja Praw Człowieka 152, Komisja Rodziny
i Polityki Społecznej – 123). Ogółem rozpatrzyły na nich około 800 ustaw. Do większości komisje zaproponowały wprowadzenie zmian, wiele zaakceptowały bez poprawek. W 2 wypadkach Izba poparła stanowisko komisji i zdecydowała o odrzuceniu ustaw.
Praca komisji senackich nie ogranicza się tylko do rozpatrywania przekazywanych im aktów prawnych. Mogą one również występować z wnioskami o podjęcie inicjatyw ustawodawczych i uchwałodawczych. Z możliwości podejmowania inicjatyw ustawodawczych najczęściej korzystała Komisja Ustawodawcza, która przygotowała 66 projektów ustaw dostosowujących przepisy prawa do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i 1 projekt nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Z inicjatywy
Komisji Gospodarki Narodowej natomiast Senat wniósł do Sejmu 3 projekty ustaw. Z kolei z inicjatywy
Komisji Kultury i Środków Przekazu Izba podjęła uchwałę okolicznościową w 250. rocznicę urodzin Juliana Ursyna Niemcewicza (1758–1841).
W działalności Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich w omawianym okresie najważniejsze było podjęcie inicjatyw uchwałodawczych w sprawie zmian Regulaminu Senatu, a także inicjatywy ustawodawczej nowelizującej ustawę o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Komisja zaproponowała uproszczenie przepisów ustawy dotyczących Rejestru Korzyści m.in. dla „zachowania lub zwiększenia jawności informacji dotyczących aktywności gospodarczej i społecznej parlamentarzystów”. Izba na
45. posiedzeniu zdecydowała o wniesieniu do Sejmu tego projektu ustawy. Komisja ta rozpatrywała też
wnioski o wyrażenie przez Senat zgody na pociągnięcie senatorów do odpowiedzialności. W 2009 r. były
2 takie wnioski i w obu wypadkach komisja regulaminowa rekomendowała Izbie niewyrażenie zgody na
uchylenie immunitetu. Ponadto analizowała oświadczenia senatorów o stanie majątkowym oraz rozpatrzyła sprawozdanie za rok 2008 z wydatków budżetowych biur senatorskich i nie wniosła do nich zastrzeżeń.
Przedmiot działania Komisja Obrony Narodowej stanowią obronność i bezpieczeństwo państwa,
przemysł zbrojeniowy, działalność i funkcjonowanie sił zbrojnych. W swoich pracach komisja zwracała
szczególną uwagę na aktualną sytuację w interesujących ją dziedzinach, poświęcając temu posiedzenia tematyczne. Na 2 spośród nich zapoznała się z sytuacją polskiego przemysłu zbrojeniowego, a także z informacją o działaniach wspierających jego rozwój. Uznając ważkość tej problematyki, komisja przyjęła także
stanowisko w sprawie finansowania wydatków obronnych w roku 2009 oraz działań wspierających funkcjonowanie i rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego. Zaapelowano w nim do prezesa Rady Ministrów
o niedokonywanie ograniczeń wydatków obrony, gdyż „spowoduje to zagrożenie zarówno dla działalności
sił zbrojnych, jak i dla zachowania potencjału polskiego przemysłu zbrojeniowego”. Przedmiotem szczególnego zainteresowania tej komisji był także stan realizacji zobowiązań offsetowych, wynikających z kontraktów na zakup uzbrojenia i sprzętu wojskowego, i etap prac nad przygotowaniem strategii offsetowej.
Aktywność komisji senackich to nie tylko udział w działalności legislacyjnej. To także m.in. inicjowanie i organizowanie konferencji, poświęconych interesującym je zagadnieniom, służących pogłębieniu
wiedzy na ich temat. Komisja Nauki, Edukacji i Sportu kontynuowała rozpoczętą w poprzedniej kadencji debatę o wychowaniu dzieci i młodzieży. Podczas konferencji „Zagrożenia wychowawcze XXI wieku”
dyskutowano m.in. o najważniejszych zjawiskach, które wpływają na pojawienie się zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży. W ten nurt zainteresowań komisji wpisała się także kolejna konferencja – „Patriotyzm jutra a wyzwania współczesnego harcerstwa. Rola harcerstwa w państwie”. Z inicjatywy komisji
odbyły się też 3 konferencje o tematyce sportowej: „Przyszłość polskiej piłki nożnej”, „Sport kobiet w Polsce – stan i perspektywy” oraz „Wychowanie fizyczne i sport w szkole”.
Komisja Praw Człowieka i Praworządności w 2008 r. po raz kolejny (poprzednie odbyły się
w 2000 i 2003 r.) zorganizowała konferencję „Polski system probacji – stan i kierunek rozwoju w kontekście standardów europejskich” (wspólnie z Ministerstwem Sprawiedliwości, rzecznikiem praw obywatelskich i Centralnym Zarządem Służby Więziennej), poświęconą stosowaniu probacyjnych środków w polityce karnej i roli kuratorów sądowych w społeczeństwie obywatelskim. Zainteresowaniu polityką karną Komisja Praw Człowieka i Praworządności i Petycji (po zmianie) dała też wyraz w 2009 r., organizując
– wspólnie z sejmową Komisją Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Ministerstwem Sprawiedliwości i Krajową Radą Kuratorów – konferencję „90 lat kurateli sądowej w Polsce. Historia – teraźniejszość – przyszłość”. Uczczeniu bohaterskiej postawy poświęcono natomiast konferencję „Jednostka przeciw totalitaryzmowi – w 60. rocznicę zamordowania rotmistrza Witolda Pileckiego”.
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Spotkanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, senatorów Piotra Zientarskiego i Zbigniewa Szaleńca, z delegacją Izby Regionalnej Republiki Indonezji (12 III 2008 r.).

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu poświęcone
planom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dotyczącym rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego (2 II 2008 r.).

Konferencja „Przyszłość polskiej piłki nożnej” (2 VII 2008 r.).

Konferencja „Jednostka przeciw totalitaryzmowi – w 60.
rocznicę zamordowania rotmistrza Witolda Pileckiego”
(9 VI 2008 r.).
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Problematyka prac komisji
Dostosowywanie prawa
do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego
Senat VII kadencji, zmieniając już na 1. posiedzeniu, 9 XI 2007 r., swój regulamin, podjął się systematycznego wykonywania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, czyli usuwania luk i niespójności w systemie prawa. Konstytucja nie wskazuje podmiotu, który ma obowiązek podjąć działania zmierzające do
realizacji tych orzeczeń. Oprócz Senatu prawo inicjatywy ustawodawczej przysługuje także Sejmowi, prezydentowi, Radzie Ministrów i grupie 100 tysięcy obwyateli.
Proces wykonywania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego przez Senat odbywa się w kilku
etapach. Marszałek kieruje do Komisji Ustawodawczej orzeczenia o niezgodności z konstytucją ustawy lub jej części, o zgodności ustawy lub jej części, z których wynika potrzeba dokonania zmian
w ustawie, a także orzeczenia sygnalizujące uchybienia i luki w prawie (tzw. postanowienia sygnalizacyjne). Następnie komisja ocenia, czy dane orzeczenie wymaga realizacji. Wówczas przygotowuje odpowiedni projekt ustawy i zwraca się z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej przez
Senat. Marszałek może także wystąpić do właściwych organów państwa z wnioskiem o pomoc przy
opracowywaniu projektu. Ostatnim etapem jest podjęcie przez Senat uchwały o wniesieniu do Sejmu
inicjatywy ustawodawczej.
Pierwszy projekt ustawy wykonujący wyrok Trybunału Konstytucyjnego Komisja Ustawodawcza
wniosła 28 XI 2007 r. Był to projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (orzeczenie TK sygn.
akt K 30/05), który zwiększył dostępność pomocy społecznej dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Senat podjął uchwałę w sprawie
podjęcia inicjatywy ustawodawczej 20 XII 2007 r., a odpowiednią ustawę Sejm uchwalił odpowiednią
ustawę na 37. posiedzeniu, 5 III 2009 r.
Do 31 XII 2009 r. Komisja Ustawodawcza rozpatrzyła 147 orzeczeń. W wypadku 65 złożyła do marszałka Senatu wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, 10 projektów wycofała, ponieważ zostały
wniesione do Sejmu przez inny podmiot. W wypadku 2 orzeczeń marszałek Senatu zwrócił się do właściwych organów państwa z wnioskiem o podjęcie współpracy przy ich realizacji. W stosunku do 77 orzeczeń
komisja nie wystąpiła o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, ponieważ uznała, że: nie powodują luki w prawie, inicjatywa ustawodawcza została podjęta przez inny podmiot albo powinna zostać podjęta przez Radę
Ministrów. Ostatecznie Izba wniosła do Sejmu 47 projektów ustaw realizujących postanowienia trybunału,
32 spośród nich zostały uchwalone.
Do najważniejszych ustaw, które uchwalono na podstawie senackich projektów ustaw realizujących
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, można zaliczyć:
ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa (orzeczenie TK, sygn. akt P 45/06), likwidującą zróżnicowanie świadczeń w ramach ubezpieczenia chorobowego;
ustawę o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (orzeczenie TK, sygn. akt
K 40/04), umożliwiającą finansowanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zagranicznych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej;
ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (orzeczenie TK, sygn. akt SK 36/06), likwidującą nierówne traktowanie podatników VAT, których prawo do odliczenia podatku naliczonego
było dotąd uzależnione od momentu, w jakim zapłacili za towar lub usługę;
ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (orzeczenie TK, sygn. akt P 43/06), wyłączającą możliwość kumulatywnej odpowiedzialności administracyjnej i karnoskarbowej w stosunku
do osób fizycznych;
ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (orzeczenie TK, sygn. akt SK 50/06),
doprecyzowującą przesłanki uzasadniające skierowanie oskarżonego na badanie psychiatryczne połączone z obserwacją w zakładzie leczniczym i określającą granice czasowe trwania takiej obserwacji;
ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (orzeczenie TK, sygn. akt K 42/07), gwarantującą dostęp podejrzanego i jego obrońcy do tej części akt postępowania przygotowawczego,
która uzasadnia zastosowanie albo przedłużenie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania;

•
•
•
•
•
•
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o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (orzeczenie TK, sygn. akt P 37/07),
• ustawę
umożliwiającą ubieganie się o ustanowienie adwokata (radcy prawnego) także przez stronę niezwol-

nioną od kosztów sądowych;
ustawę o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(orzeczenie TK, sygn. akt K 9/05)1, znoszącą cenzus domicylu odnośnie do osób niemających obywatelstwa polskiego, ale będących obywatelami jednego z państw Unii Europejskiej, a także do
obywateli polskich;
ustawę o zmianie ustawy o języku polskim lokalnym (orzeczenie TK, sygn. akt K 38/04), wyłączającą możliwość wykładni dokumentów na podstawie ich obcojęzycznych wersji, jeżeli stroną umowy
jest obywatel Polski;
ustawę o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (orzeczenie TK, sygn. akt K 33/05), wydłużającą z 14 do 30 dni termin wyprzedzenia, z jakim spółdzielnia obowiązana jest powiadamiać
lokatorów o zmianie wysokości opłat.
Na posiedzeniu podsumowującym dwuletnią działalność Komisji Ustawodawczej w 2009 r. prezes
Trybunału Konstytucyjnego Bohdan Zdziennicki i prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Joanna AgackaIndecka podkreślali, że senackie inicjatywy ustawodawcze wykonujące wyroki trybunału są przygotowywane niezwykle starannie.
Komisja Ustawodawcza podjęła
też dyskusję nad systemem kształcenia prawnika w Polsce oraz określeniem ustroju wymiaru sprawiedliwości.
W 2008 r. zorganizowała, we współpracy z Naczelną Radą Adwokacką,
konferencję „Droga kariery prawnika
w Polsce”. Komisja odbyła także posiedzenie poświęcone zagadnieniom
statusu ustrojowego asesora sądowego
i reformy systemu naboru kadr do organów wymiaru sprawiedliwości.

•
•
•

Konferencja „Droga kariery prawnika w Polsce”
(1 VII 2008 r.).

Jubileuszowe, 100. posiedzenie Komisji
Ustawodawczej (28 X 2008 r.).

1

94

Ustawa została uchwalona 19 II 2010 r.

DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI

Petycje
Dzięki instytucji petycji obywatele mają możliwość bezpośredniego udziału w procesie sprawowania władzy i mogą indywidualnie lub zbiorowo zgłaszać prośby, wnioski czy propozycje, dotyczące spraw
związanych z życiem publicznym. Przewiduje to konstytucja. Jak zapisano w jej art. 63, każdy ma prawo
składać petycje, wnioski, skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów
władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami. Przepis ten zawiera także upoważnienie do uregulowania w ustawie trybu rozpatrywania petycji.
Organizacje pozarządowe od dawna postulowały stworzenie obywatelom możliwości skorzystania
z konstytucyjnego upoważnienia do wprowadzenia w życie prawa do składania petycji. Na ten temat debatował także Parlamentarny Zespół do spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, który wskazywał na potrzebę przygotowania ustawy o petycjach.
Aby umożliwić obywatelom korzystanie z prawa do petycji, 20 XI 2008 r. Senat zmienił swój regulamin, rozszerzając od 1 I 2009 r. kompetencje senackiej Komisji Praw Człowieka i Praworządności o
rozpatrywanie petycji. Wprowadzono także nowy dział, w którym określono tryb pracy Komisji Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji nad petycjami. Komisję zobowiązano do składania Senatowi corocznego sprawozdania z rozpatrzonych petycji. Obecnie w Senacie prowadzone są prace nad przygotowaniem projektu ustawy o petycjach.

W 2009 r. marszałek Senatu skierował do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 18 petycji, senatorowie rozpatrzyli 14 spośród nich, prace nad pozostałymi będą kontynuowane w 2010 r.
Postulaty zawarte w petycjach najczęściej dotyczyły zmiany praw kombatantów (6 petycji) oraz rent
i emerytur różnych grup uprawnionych (6 petycji, w tym 3 dotyczące inwalidów wojennych i wojskowych,
a 1 – byłych żołnierzy zawodowych).
Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zakończyła m.in. prace nad petycją dotyczącą uchylenia art. 5 ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin i wypłaty świadczeń dla inwalidów wojennych i wojskowych bez względu na miejsce zamieszkania. Zawarty w niej
wniosek uwzględniono, uchwalając ustawę z 2 XII 2009 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Pozostałe petycje zostały poddane wnikliwej analizie komisji. Prace nad 7 z nich
będą kontynuowane, w stosunku do 6 zaś postanowiono nie podejmować żadnej inicjatywy ustawodawczej.
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Odnośnie do petycji, dotyczącej zmiany systemu oświaty i wprowadzenia 12-letniego okresu nauki
– powołania 7-klasowej szkoły podstawowej i 5-letniej szkoły powszechnej, ogólnotechnicznej, zintegrowanej z procesem wychowawczym „Polskiej szkoły średniej”, senatorowie postanowili nie podejmować
prac nad zawartymi w niej postulatami i przekazać uwagi jej autora Ministerstwu Edukacji Narodowej.

Budżet państwa
W trakcie trwania kadencji, 20 XI 2008 r., uchwałą Senatu powołano Komisję Budżetu i Finansów
Publicznych. Swoim zakresem działania objęła m.in.: system finansowy państwa, rachunkowość, prawo
dewizowe, funkcjonowanie rynku finansowego (w tym bankowość, ubezpieczenia, fundusze inwestycyjne,
papiery wartościowe).
Komisja budżetu wiele uwagi poświęciła zagrożeniom kryzysem finansowym i jego skutkom, odbyła 5 posiedzeń dotyczących tej problematyki:
„Jak obronić gospodarkę przed kryzysem? Postulowane działania polskich władz publicznych wobec kryzysu finansowego na świecie” (diagnoza sytuacji i propozycje działań, metody zapobiegania
skutkom światowego kryzysu finansowego, mechanizmy zabezpieczające w relacjach banków krajowych z ich zagranicznymi właścicielami, wzmocnienie kapitałowe banków, szczególna sytuacja
banków z udziałem Skarbu Państwa);
informacja Ministerstwa Finansów na temat ewentualnych zagrożeń dotyczących realizacji budżetu
państwa w związku z sytuacją gospodarczą (wzrost PKB tylko o 1,7%, inflacja na poziomie 1,9%);
„Banki polskie wobec kryzysu gospodarczego” (problemy związane z przyczynami kryzysu na
rynku finansowym i jego skutkami dla polskiej gospodarki, pomoc publiczna, rola banków centralnych, struktura finansowania wzrostu akcji kredytowej, kredytów konsumpcyjnych, hipotecznych i kredytów dla przedsiębiorstw w okresie kryzysu gospodarczego, bariery rozwoju akcji
kredytowej, zagrożenia kredytów konsumpcyjnych i mieszkaniowych, niestabilność rozwiązań
prawnych);
informacja Banku Gospodarstwa Krajowego na temat skuteczności działań wspierających gospodarkę (wdrażanie nowelizacji ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego);
„Wpływ działań antykryzysowych w Unii Europejskiej i inicjatyw Komisji Europejskiej na
sytuację gospodarczą w Polsce” (interwencyjna akcja kredytowa – 42 mld euro na finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw, infrastrukturę lądową i sektor energetyczny, doradztwo bankrutującym przedsiębiorstwom i udzielanie im pomocy publicznej, program pomocy i pożyczek na bieżącą działalność dla małych firm, program łatwiejszego finansowania
niektórych sektorów gospodarki, zwłaszcza przemysłu zbrojeniowego, motoryzacyjnego i lekkiego).
Pozostałe posiedzenia tematyczne komisji budżetu:
„Biała księga w sprawie zawodowego, transgranicznego, drogowego transportu znaków pieniężnych
denominowanych w euro między państwami członkowskimi w strefie euro” (wspólne dla wszystkich krajów Unii Europejskiej przepisy w zakresie zawodowego drogowego transportu gotówki euro
między państwami członkowskimi, które przyjęły wspólną walutę);
informacja Ministerstwa Finansów na temat budżetu zadaniowego (zapis ustawy budżetowej na
2012 r. w dwóch wersjach – w układzie tradycyjnym i zadaniowym).

•
•
•
•
•

•
•

Polityka gospodarcza
Sprawy Skarbu Państwa, polityka gospodarcza, przekształcenia własnościowe, restrukturyzacja gospodarki, działalność przedsiębiorstw państwowych, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, budownictwo, transport, łączność, informatyzacja i gospodarka morska, górnictwo i energetyka to krąg głównych
zainteresowań Komisji Gospodarki Narodowej. O jej aktywności przekonuje m.in. fakt, że przygotowała
3 projekty ustaw:
o zmianie ustawy o transporcie drogowym (ujednolicenie kryteriów udzielania licencji na transport
drogowy osób taksówką i transport osób samochodem osobowym, zmiana przepisów dotyczących
oznakowania na zewnątrz taksówek i samochodów osobowych oraz wyposażenia ich w urządzenia
techniczne związane z określeniem odległości przewozu i sposobu naliczania należności za przewóz osób). Na 18. posiedzeniu Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu.
Trwają nad nim prace w Sejmie;
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz o transporcie drogowym (wyłączenie spod wy-

•
•
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mogu uzyskania licencji na wykonywanie transportu drogowego działalności polegającej na turystycznym przewozie osób kolejką turystyczną). Sejm na 40. posiedzeniu uchwalił ustawę o zmianie
ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw;
o zmianie ustawy o rachunkowości (wprowadzenie obowiązku badania przez biegłych rewidentów
sprawozdań finansowych wszystkich spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych). Podczas
15. posiedzenia Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy. Trwają
nad nim prace w Sejmie.
Analiza działalności komisji gospodarki ukazuje szerokie spektrum zainteresowań jej członków.
W omawianym okresie z jej inicjatywy zorganizowano w Senacie 5 konferencji:
„Komunikacja elektroniczna XXI wieku” (próba analizy poziomu rozwoju infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Polsce w relacji do polityki i strategii Unii Europejskiej; społeczne
korzyści informatyki, ograniczenia, jakie może stwarzać mobilność usług cyfrowych);

•
•

Komisarz UE ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów Viviane Reding podczas konferencji „Komunikacja elektroniczna XXI wieku”
(14 III 2008 r.).

stworzyć prawo autorskie na miarę XXI wieku – pierwsze kroki” (analiza funkcjonującego
• „Jak
w Polsce systemu praw autorskich, jego aspektu gospodarczego i prawnego, m.in. w zakresie zbio-

•
•

rowego zarządzania prawami, relacji pomiędzy użytkownikami a organizacjami zbiorowego zarządzania, a także wobec orzeczeń sądowych, prawa europejskiego i doświadczeń innych krajów
Unii Europejskiej). Prace poświęcone tej problematyce kontynuowała Komisja Kultury i Środków
Przekazu, organizując dwie kolejne konferencje;
„Jakość i bezpieczeństwo żywności warunkiem zdobycia nowych rynków zbytu” (znaczenie przemysłu spożywczego jako elementu gospodarki narodowej w kontekście krajowym i unijnym; analiza
form wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu przetwórstwa spożywczego w Polsce);
„Energetyka atomowa w Polsce – czas na działania” (zainicjowanie debaty na temat budowy i funkcjonowania elektrowni jądrowych w Polsce i ich udziału w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju);

Konferencja „Energetyka atomowa w Polsce – czas
na działania” (14 X 2008 r.).
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Konferencja „Handel detaliczny w Polsce – warunki
rozwoju rynku” (9 VI 2009 r.).

detaliczny w Polsce – warunki rozwoju rynku” (omówienie sytuacji polskiego handlu deta• „Handel
licznego, zagadnień dotyczących uproszczenia procedur prowadzenia działalności handlowej; zainicjowanie niezbędnych zmian legislacyjnych; problemy z interpretacją prawa obowiązującego w tym
zakresie i stosowania zasad uczciwej konkurencji).

Polityka społeczna
W omawianym okresie Komisja Rodziny i Polityki Społecznej na swoich posiedzeniach zajmowała się m.in. następującą problematyką:
system opieki długoterminowej, ubezpieczenie społeczne od ryzyka niesamodzielności (ze względu na sytuację demograficzną Polski i słabość opieki geriatrycznej podnoszono potrzebę pilnego
podjęcia prac nad ustawą o ubezpieczeniu od ryzyka niesamodzielności i stworzenia warunków do
rozwoju rynku usług opieki długoterminowej);
rehabilitacja, terapia, przygotowanie zawodowe i praca osób niepełnosprawnych (postulowano przygotowanie inicjatyw legislacyjnych zmierzających do stworzenia spójnego systemu wyrównywania
szans i wspierania aktywności niepełnosprawnych; wskazywano m.in. na potrzebę: uchwalenia tzw.
ustawy antydyskryminacyjnej, wprowadzenia w ustawie o zamówieniach publicznych zasady kontraktów zgodności, zintegrowania obecnych 5 systemów orzeczniczych w 1 ujednolicony, opracowania projektu ustawy o języku migowym, ustawowego wprowadzenia asystenta osoby niepełnosprawnej, a także nowych rozwiązań dotyczących finansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej);
funkcjonowanie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, usytuowanie pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych (krytycznie oceniano zmianę, przewidującą, by od 2012 r.
PFRON utracił osobowość prawną, samodzielność i stał się zwykłym państwowym funduszem celowym; opowiedziano się za utrzymaniem osobowości prawnej funduszu i jego odrębności oraz bezpośrednim podporządkowaniem pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych premierowi);
nowe zasady prowadzenia polityki społecznej (zwracano uwagę na potrzebę współpracy z organi-

•
•

•
•

Konferencja „Sytuacja socjalna i aktywność społeczna osób starszych w Polsce” (28 II 2008 r.).
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zacjami pozarządowymi, realizującymi projekty aktywizujące zawodowo i służące integracji społecznej; wskazywano także na potrzebę wypracowania nowego modelu zwalczania wykluczenia
społecznego i zapobiegania jego skutkom, szczególnie w społecznościach lokalnych na wsi);
polityka prorodzinna (pozytywnie oceniono rządowe działania na rzecz wspierania rodzin i zwiększenia
szans rodziców na utrzymanie zatrudnienia w okresie wychowywania dzieci i na powrót do pracy, umożliwienie finansowania żłobków i przedszkoli przyzakładowych z zakładowych funduszy świadczeń socjalnych, a także zwolnienie rodziców wracających z urlopów wychowawczych i macierzyńskich z obowiązku
płacenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; wskazywano
na potrzebę poszerzenia rządowego programu polityki wspierania rodzin; zadeklarowano wolę wspierania
publicznej i ponadpartyjnej debaty na temat narodowej strategii umacniania polskich rodzin);
usprawnienie procedur adopcyjnych (postulowano likwidację państwowych domów dziecka, przyspieszenie procesu adopcji, a przede wszystkim wspieranie rodzin, zwłaszcza dysfunkcyjnych; oceniono, że polski system opieki nad dzieckiem będącym poza biologiczną rodziną wciąż nie odpowiada standardom rodzinnych form opieki);
społeczeństwo obywatelskie, zasada subsydiarności, organizacje pożytku społecznego (uznano konieczność reformy finansowania organizacji pozarządowych, potrzebę lepszego dostępu do środków
unijnych i krajowych, wykorzystania funduszu inicjatyw obywatelskich; postulowano przywrócenie
wagi instrumentów pośrednich – odpisów od darowizn czy bezpośrednich – zbiórek publicznych,
a także przygotowania przepisów znoszących VAT od darowizn, w tym żywnościowych czy SMS);
wolność zrzeszania się (prawo o stowarzyszeniach, nienowelizowane od 20 lat, krępuje swobodę
działania i aktywność wielu środowisk, co wpływa na obserwowany kryzys społeczeństwa obywatelskiego, stąd potrzeba podjęcia prac nad nową ustawą o stowarzyszeniach).
Komisja Rodziny i Polityki Społecznej zainicjowała także konferencję, zorganizowaną wspólnie
ze Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych WRZOS: „Sytuacja socjalna i aktywność społeczna osób starszych w Polsce”, poświęconą sposobom promowania aktywnego modelu życia wśród osób
starszych. Przedstawiono na niej doświadczenia z realizacji projektu „Senior Task Force”, realizowanego
w latach 2007–2008 przez polskie organizacje pozarządowe.
Problemy osób niepełnosprawnych omawiano na 2 innych konferencjach: „Usługi asystenckie
w systemie wsparcia osób niepełnosprawnych” (zorganizowana razem z Fundacją Pomocy Chorym na Zanik Mięśni) i „Niepełnosprawni w podróży” (wspólnie z Komisją Praw Człowieka i Praworządności oraz
Instytutem Transportu Samochodowego).
Warto wspomnieć również o seminarium „Nowe zasady prowadzenia polityki społecznej”,
zorganizowanym przy współpracy z Partnerstwem na rzecz Rozwoju „Praca w posagu” Inicjatywy
Wspólnotowej EQUAL, a także konferencjach „Zasada pomocniczości w polskim życiu publicznym
ze szczególnym uwzględnieniem systemu zabezpieczenia społecznego” (wspólnie z Instytutem Spraw
Publicznych) i „Ochrona dzieci przed uzależnieniami” (wspólnie z Zespołem Apostolstwa Trzeźwości
przy Konferencji Episkopatu).

•

•
•
•

Problematyka zdrowotna
Komisja Zdrowia w ciągu ponad 2 lat odbyła wiele posiedzeń seminaryjnych, poświęconych m.in.
problemom osób niepełnosprawnych, reformie systemu opieki psychiatrycznej, realizacji Narodowego
Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, ocenie systemu opieki długoterminowej, szczepieniom
ochronnym, zagadnieniom związanym z refundacją leków. Komisja poświęciła też dużo uwagi funkcjonowaniu uzdrowisk. Senatorów interesowały m.in. plany prywatyzacji spółek uzdrowiskowych i zakres
nowelizacji ustawy uzdrowiskowej.
Wspólnie z Europejskim Stowarzyszeniem Promocji Zdrowia „Pro Salutem” komisja zorganizowała konferencję „Perspektywy i szanse szczepień ochronnych w Polsce, w profilaktyce zdrowotnej dzieci
i młodzieży”. Z jej inicjatywy odbyła się też konferencja poświęcona zawodowi pielęgniarki na ziemiach
polskich w XIX i XX w.
W 2008 r. komisja poparła starania dyrekcji szpitala uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu,
władz UJ, samorządu wojewódzkiego i powiatowego o to, aby placówka ta została uwzględniona w wieloletnim programie inwestycyjnym, co umożliwiłoby jej modernizację.
W sprawach, które Komisja Zdrowia uznała za wymagające szybkiej interwencji, zajęła stanowiska:
w sprawie lecznictwa uzdrowiskowego i gmin uzdrowiskowych (postulat uporządkowania sytuacji
prawnej zakładów i obiektów lecznictwa uzdrowiskowego, przedstawienia programów prywatyzacji
państwowych spółek uzdrowiskowych i ich realizacji, wskazanie na konieczność nowelizacji ustawy
regulującej status gmin uzdrowiskowych, umożliwiającej im realizację przydzielonych zadań);

•
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Posiedzenie Komisji Zdrowia poświęcone opiece
psychiatrycznej w Polsce (28 V 2008 r.).

badań kobiet ciężarnych na obecność wirusa HIV (apel do Ministerstwa Zdrowia o zmia• nęw sprawie
rozporządzenia w sprawie zakresu świadczeń opieki zdrowotnej, wprowadzenie obowiązkowych

•
•

badań na obecność wirusa HIV dla wszystkich kobiet);
w sprawie funkcjonowania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (prośba do ministra infrastruktury
o maksymalne przyspieszenie prac nad wydaniem rozporządzenia w sprawie tzw. lądowisk wyniesionych, w pobliżu szpitalnych oddziałów ratunkowych);
warunki kontraktowania opieki pielęgniarskiej w domach pomocy społecznej na 2010 r., wspólnie
z Komisją Rodziny i Polityki Społecznej (apel do resortów zdrowia i pracy oraz NFZ o objęcie kontraktowaniem i finansowaniem przez NFZ świadczeń pielęgniarskich i rehabilitacji osób
przebywających w domach pomocy społecznej, wymagających całodobowej opieki długoterminowej. W opinii komisji, docelowy model systemu opieki długoterminowej powinien zmierzać do
zintegrowania opieki zdrowotnej i społecznej, a obecny podział na dwa podsystemy nie jest ani
funkcjonalny, ani racjonalny).

Konferencja „Zawód pielęgniarki na ziemiach
polskich w XIX i XX wieku” (15 IX 2008 r.).

Kultura i media
12 V 2009 r., w trakcie prac sejmowych nad tzw. ustawą medialną, Komisja Kultury i Środków
Przekazu zorganizowała posiedzenie seminaryjne poświęcone misji mediów publicznych. W trakcie dyskusji zwracano uwagę, że w projekcie tzw. ustawy medialnej brakuje określenia, czym jest misja mediów
publicznych. Wskazywano także na niedostateczne finansowanie programów misyjnych, uzależnienie mediów od polityków, niebezpieczne dla ośrodków regionalnych TVP oderwanie ich od centrali. Wiele uwagi
poświęcono także kwestii zaproponowanej w projekcie licencji programowej.
Komisja Kultury i Środków Przekazu, kontynuując ideę Komisji Gospodarki Narodowej, zorganizowała także 2 konferencje:
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Konferencja „Prawo autorskie na miarę XXI wieku.
Krok drugi” (23 VI 2008 r.).

autorskie na miarę XXI wieku. Krok drugi” (prezentacja projektu nowelizacji ustawy o pra• „Prawo
wie autorskim, stanowiącego konsekwencję wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego po-

stępowania przed Komisją Prawa Autorskiego w sprawie zatwierdzania przedstawianych przez organizacje zbiorowego zarządzania tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub artystycznych
wykonań. Przedstawiciele organizacji twórców krytykowali projekt nowelizacji jako niekorzystny
dla twórców z powodu nadreprezentacji użytkowników prawa autorskiego przy ustalaniu tabel wynagradzania. Rządowy projekt ustawy zmieniający postępowanie przed Komisją Prawa Autorskiego, wniesiony do Sejmu 21 I 2009 r., uwzględniał m.in. postulat wyznaczenia jednego sądu okręgowego do rozpoznawania spraw o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń);
„Prawo autorskie na miarę XXI wieku. Krok trzeci” (dyskusja nad rozwiązaniami legislacyjnymi, które powinny się znaleźć w prawie autorskim. Wskazywano na potrzebę wprowadzenia
sądowego systemu kontroli tabel wynagrodzeń w ramach postępowania przed jednym sądem
powszechnym i rozstrzygania w sprawie o zatwierdzanie tabel wynagrodzeń w trybie nieprocesowym).
Z inicjatywy komisji odbyły się też konferencje: „Muzea – nowe wyzwania. Przemysły kulturowe –
perspektywa rozwoju kultury, wyzwanie dla gospodarki”, „Twórcy niepodległości 1918–1922” i „Słowacki
współczesny”.

•

Konferencja „Twórcy niepodległości 1918–1922”
(27 XI 2008 r.).

Problematyka rolnicza
W ciągu 2 pierwszych lat VII kadencji Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska, a od stycznia
2009 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi dużą wagę przywiązywały do szeroko rozumianej problematyki rolnictwa. Tym zagadnieniom poświęcono konferencje, a także seminaryjne posiedzenia. Pracom
komisji przyświecała troska o rozwiązywanie problemów polskiego rolnictwa i zapewnienie mu godnego
miejsca wśród innych krajów członkowskich, przede wszystkim w kontekście zmian zachodzących we
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Spotkanie komisji ds. rolnictwa parlamentów krajów Grupy Wyszehradzkiej (30 XI 2008 r.).

Wspólnej Polityce Rolnej. Dlatego nawiązano także współpracę z komisjami rolnictwa państw Grupy
Wyszehradzkiej, Bułgarii i Rumunii, spotykano się z przedstawicielami parlamentów narodowych krajów członkowskich, np. Słowenii, Francji, i Parlamentu Europejskiego.
W pracach komisji rolnictwa podejmowano m.in. problematykę:
realizacji programów unijnych skierowanych do sektora rolnictwa (PROW), możliwości skutecznego wykorzystania funduszy europejskich i płatności bezpośrednich;
GMO – legalności upraw, nowych rozwiązań prawnych, zalet i zagrożeń, jakie niesie uprawa roślin
genetycznie modyfikowanych dla polskiego rolnictwa i konsumentów;
prywatyzacji w obrębie sektora rolno-spożywczego zarówno zakładów produkcyjnych, jak ośrodków naukowo-badawczych;
konsolidacji polskiego sektora mleczarskiego i jego restrukturyzacji, przyszłości tzw. systemu kwotowania w UE, a także sposobów promocji polskich produktów mleczarskich;
sytuacji i perspektyw rozwoju poszczególnych rynków rolnych i spożywczych, m.in. rynku cukru
i restrukturyzacji Krajowej Spółki Cukrowej (w świetle unijnej reformy rynku cukru);
promocji polskiego rolnictwa i krajowego przemysłu rolno-spożywczego, rozwoju rolnictwa ekologicznego, a także produkcji wyrobów tradycyjnych i regionalnych; barier w tworzeniu grup producenckich;
reformy Wspólnej Polityki Rybackiej w kontekście potrzeb i oczekiwań polskiego rybołówstwa
i perspektyw rozwoju rybactwa śródlądowego w Polsce;
kształtowania ustroju rolnego – kierunków zmian ustawowych prywatyzacji nieruchomości rolnych
Skarbu Państwa, zmian systemowych w obrocie ziemią i sprzedaży ziemi z Zasobu Własności Rolnej
Skarbu Państwa;
rynku biopaliw i realizacji wdrażania wieloletniego programu promocji biopaliw lub innych paliw
odnawialnych na lata 2008–2014, a także w kontekście opłacalności ich produkcji, jak i perspektyw
rozwoju i promocji tego rynku w Polsce;
prowadzenia gospodarki rolnej na obszarach Natura 2000 i finansowania tych obszarów w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Komisja zorganizowała także 6 konferencji (w tym 2 jako Komisja Rolnictwa i Ochrony Środo-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Posiedzenie Komisji Rolnictwa nt. „Czy obszary Natura 2000 są barierą dla rozwoju górnictwa węgla
brunatnego w Polsce?” (3 VI 2008 r.).
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Konferencja „Finansowe wsparcie rolnictwa i obszarów wiejskich w latach 2007–2013” (18 XII 2007 r.).

wiska): „Finansowe wsparcie rolnictwa i obszarów wiejskich w latach 2007–2013”, „Ochrona środowiska
w Unii Europejskiej – stan realizacji zobowiązań oraz możliwości finansowania”, „Finansowe wsparcie
rolnictwa i obszarów wiejskich w latach 2007–2013”, „Żywność naturalna wysokiej jakości szansą polskiego rolnictwa”, „Perspektywy polskiego mleczarstwa w kontekście zmian Wspólnej Polityki Rolnej”,
„Gospodarka wodna na wsi i w rolnictwie”.

Ochrona środowiska
i zasobów naturalnych
Na początku VII kadencji problematyką ochrony środowiska zajmowała się Komisja Rolnictwa
i Ochrony Środowiska. 1 I 2009 r. powołano Komisję Środowiska, przedmiot prac której stanowią: ochrona i kształtowanie środowiska, gospodarka wodna, geologia, leśnictwo i gospodarka leśna, łowiectwo, edukacja ekologiczna, gospodarka finansowa państwa w zakresie ochrony środowiska, atomistyka i ochrona
radiologiczna, a także współpraca z zagranicą w zakresie ekologii.
W omawianym okresie komisja poświęciła posiedzenia m.in.: ochronie środowiska w Unii Europejskiej – możliwościom finansowania przedsięwzięć sprzyjających ekologii (ochrona Puszczy Białowieskiej);
gospodarce odpadami różnego pochodzenia, w tym niebezpiecznymi; zagrożeniom wynikającym z istnienia
tzw. bomb ekologicznych; ochronie i zagrożeniom dużych kompleksów leśnych; ochronie zwierząt; systemom
energetyki odnawialnej; racjonalnemu planowaniu przestrzennemu z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska; gospodarowaniu wodami; obszarom natura 2000 (posiedzenie tematyczne „Czy
obszary Natura 2000 są barierą dla rozwoju górnictwa węgla brunatnego w Polsce); zmianom klimatu (XIV
i XV Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Poznaniu i w Kopenhadze).
W kwestiach uznanych za szczególnie istotne komisja przyjęła stanowiska:
w sprawie roli mediów publicznych w kształtowaniu świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz
edukacji ekologicznej, skierowane do sejmowej i senackiej komisji kultury, do wszystkich resortów,
w szczególności edukacji, środowiska i kultury, a także do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
oraz do przedstawicieli mediów, z prośbą o włączenie się do akcji edukacji ekologicznej, koniecznej ze względu na niski poziom świadomości ekologicznej Polaków i „niedostatecznie zrozumienie
potrzeby wdrażania idei zrównoważonego rozwoju, przestrzegania zasad ochrony zasobów naturalnych, bioróżnorodności i humanitarnego traktowania zwierząt”.
w sprawie systemu gospodarowania odpadami, uznające za niezbędne: wprowadzenie zmian gospodarowania odpadami i szybką implementację unijnych zasad zarządzania gospodarką odpadami
komunalnymi, przejęcie przez samorządy, wyposażone w odpowiednie instrumenty finansowe, faktycznego zarządzania odpadami komunalnych, stworzenie struktur organizacyjnych niezbędnych
do prawidłowej organizacji gospodarki odpadami komunalnymi, rozważenie możliwości przejęcia
kontroli nad całą gospodarką odpadami przez jeden resort (przy zachowaniu odpowiedzialności
resortowej), intensyfikację działań zmierzających do budowy regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów, w tym ich regionalnych składowisk, stworzenie warunków prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych do budowy zakładów termicznego i biologicznego przekształcania odpadów
komunalnych z odzyskiem energii i ograniczenie ilości składowanych odpadów biodegradowalnych,
selektywne zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych.

•

•
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Konferencja „Gminne systemy energetyki odnawialnej” (14 X 2009 r.).

•
•
•

W analizowanym okresie z inicjatywy komisji środowiska w Senacie zorganizowano 3 konferencje:
„Ochrona środowiska w Unii Europejskiej – stan realizacji zobowiązań oraz możliwości finansowania” (wskazanie możliwości pozyskiwania środków unijnych na finansowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska, sposobów korzystania z funduszy europejskich na obszarach wiejskich
w latach 2007–2013, potrzeby podjęcia inicjatyw legislacyjnych; ocena wdrażanych programów);
„Gminne systemy energetyki odnawialnej” (omówienie zobowiązań wynikających z członkostwa
Polski w UE, dotyczących zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych; ukazanie znaczenia
jej wykorzystania przez gminy; określenie problemów wymagających ustawowego rozwiązania);
„Ochrona środowiska a inwestycje infrastrukturalne (odkrycie głównych przeszkód w budowie polskiej
infrastruktury; określenie kierunków pożądanych zmian legislacyjnych; omówienie środowiskowych
uwarunkowań inwestycji drogowych, kolejowych i lotniczych, problemów związanych z udziałem
ekologicznych organizacji pozarządowych w przygotowywaniu ocen oddziaływania na środowisko).

Samorząd terytorialny
Organizacja, funkcjonowanie i finansowanie samorządu terytorialnego, rozwój regionalny, gospodarka mieniem komunalnym czy działalność organów administracji państwowej znajdują się w kompetencjach
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Komisja konsekwentnie opowiadała się
za reformami, zmierzającymi do decentralizacji władz oraz przekazywania kompetencji, zadań i pieniędzy
samorządom lokalnym. Tej problematyce poświęcono konferencje i seminarium, organizowane w ciągu
2 pierwszych lat VII kadencji Senatu przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej:
„Spółdzielnie socjalne dla osób niepełnosprawnych – w kierunku lepszych rozwiązań prawnych”
(prezentacja doświadczeń związanych z pomocą niepełnosprawnym w zakładaniu spółdzielni socjalnych, służących aktywizacji zawodowej tych osób, i rola samorządów w tym procesie);
„Decentralizacja kompetencji samorządów i propozycje zmian legislacyjnych dotyczących sołectw,

•
•

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej poświęcone sytuacji
finansowej powiatów (23 IX 2008 r.).
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Konferencja „Spółdzielnie socjalne dla osób niepełnosprawnych – w kierunku lepszych rozwiązań prawnych” (16 IV 2008 r.).

•
•
•

służących wzmocnieniu statusu sołtysów” (rola sołtysów w rozwoju obszarów wiejskich, omówienie
projektu ustawy o funduszu sołeckim i zasadach wykonywania niektórych zadań sołectwa, umożliwiającej przejrzyste wyodrębnienie funduszu sołeckiego ze środków gminy, służące aktywizacji
władz i lokalnej społeczności);
„Prawa i obowiązki jednostek samorządu terytorialnego jako organów założycielskich zakładów
opieki zdrowotnej, w kontekście rządowego planu przekształceń szpitali – przyszłość szpitali samorządowych”, wspólnie z Komisją Zdrowia (przedstawienie rządowego planu przekształceń szpitali w spółki
prawa handlowego; zapoznanie się z raportem o sytuacji ekonomicznej i organizacyjnej placówek powiatowych oraz z doświadczeniami samorządu terytorialnego jako organu założycielskiego szpitali);
„Fundusz sołecki – zadania i szanse” (ocena ustawy o funduszu sołeckim, uchwalonej 20 II 2009 r.);
„Nowe narzędzia rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów” (czynniki rozwoju regionów, państwowe wyższe szkoły zawodowe jako instrument wsparcia regionalnego rynku pracy,
regionalne programy odnowy wsi).

Konferencja „Samorząd terytorialny w państwie
i w społeczeństwie” (30 VI 2009 r.).

Inicjatorem 2 konferencji i seminarium poświęconych samorządowi terytorialnemu był również
wicemarszałek Marek Ziółkowski:
„Podział władzy w państwie demokratycznym”, konferencja zorganizowana we współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, poświęcona raportowi Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość „Samorządność i demokracja lokalna” (wskazanie obszarów funkcjonowania administracji
samorządowej, w których dla pełnego rozwoju samorządności i demokracji lokalnej niezbędne są
nowe regulacje prawne lub ich korekta; konieczność podjęcia kolejnego etapu reform decentralizujących władzę; określenie warunków koniecznych do rozwoju demokracji);
„Samorząd terytorialny w państwie i w społeczeństwie”, konferencja przygotowana wspólnie
z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej (historia reformy samorządowej, mającej zasadnicze
znaczenie dla kształtowania demokratycznego państwa po 1989 r.; przedstawienie roli samorządu
w rozwoju państwa i społeczeństwa z historycznego, socjologicznego, ekonomicznego i europejskiego punktu widzenia;

•
•
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Konferencja „Samorządowy lider zarządzania
2008 – usługi techniczne” (18 VI 2008 r.).

rządzenie w regionach, czyli jak tworzyć regionalne mechanizmy rozwojowe”, seminarium
• „Dobre
zorganizowane we współpracy z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową, Fundacją im. Konrada

Adenauera i Ministerstwem Rozwoju Regionalnego (próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób kształtować politykę regionalną, służącą zarówno interesom regionów, jak i całego państwa; omówienie procesów tożsamościowo-wspólnotowych w regionach, m.in. wymiaru politycznego tożsamości regionalnej
i kształtowania się zachowań politycznych, w szczególności wyborczych; sposoby kształtowania mechanizmów i instytucji zarządzania rozwojem regionalnym; wskazanie na konieczność bliskiej współpracy
władz publicznych oraz ich partnerów społecznych i gospodarczych dla zbudowania silnych regionów).
Komisja samorządu aktywnie włączała się także w inicjatywy promujące różnego rodzaju aktywność samorządową, np. corocznie organizowany przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów i redakcję „Gazety Sołeckiej” konkurs „Sołtys roku”, objęty patronatem marszałka Senatu. Promuje on najbardziej aktywnych sołtysów, liderów, umiejących zachęcić lokalną społeczność do działania.
Z inicjatywy wicemarszałka M. Ziółkowskiego i komisji zorganizowano 2 konferencje, podczas których wręczono nagrody najlepszym samorządom biorącym udział w konkursie „Samorządowy lider zarządzania 2008”. Odbywa się on co roku w ramach projektu „Budowanie potencjału instytucjonalnego samorządów dla lepszego dostarczania usług publicznych 2007–2011”, współfinansowanego ze środków Norweskiego
Mechanizmu Finansowego (NMF). Organizatorami konkursu są: Związek Miast Polskich, Związek Gmin
Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich oraz Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych.

Polityka zagraniczna państwa
Polityka zagraniczna państwa, kontakty międzyparlamentarne i międzynarodowe stosunki gospodarcze
stanowią przedmiot prac Komisji Spraw Zagranicznych. W omawianym okresie VII kadencji senatorowie cyklicznie zapoznawali się z informacjami podsumowującymi prezydencje w Unii Europejskiej: portugalską, słoweńską, francuską i czeską. Komisji prezentowano także polską politykę europejską w okresie tych prezydencji.
W związku z objęciem przez Polskę 1 lipca 2008 r. przewodnictwa pracom w Grupie Wyszehradzkiej,
przebiegającego pod hasłem „Solidarność w regionie – wspólnie na rzecz demokracji”, komisja zapoznała się
z jego założeniami (dążenie do współpracy m.in. z Ukrainą, Białorusią, Japonią, Izraelem, Japonią).
Ministerstwo Spraw Zagranicznych przedstawiło komisji założenia Partnerstwa Wschodniego, ramy
geopolityczne tej polskiej inicjatywy, ewentualne interakcje z UE, jej protagonistów i przeciwników w UE.
Senatorów zapoznano także z kalendarium działań dotyczących Partnerstwa Wschodniego.
W ramach swoich kompetencji Komisja Spraw Zagranicznych spotykała się z kandydatami na stanowisko ambasadora lub nowo mianowani ambasadorami, którzy przedstawiali senatorom plany pracy i priorytety w danym regionie działania polskiej placówki dyplomatycznej. Ze względu na tematykę spotkania miały
charakter zamknięty. Ambasadorowie obcych państw, którzy rozpoczynają lub kończą swoją misję w Polsce, również byli gośćmi komisji. Urzędujący ambasadorowie odbywali z nią także spotkania, poświęcone
konkretnym problemom, na temat których komisja pragnęła zdobyć wiedzę. W ciągu 2 pierwszych lat VII
kadencji były to spotkania: z ambasadorem Palestyny Khaledem Naefem Ghazalem Soufanem i ambasadorem Państwa Izrael Davidem Pelegiem, poświęcone sytuacji na Bliskim Wschodzie; z ambasadorem Japonii
Ryuichi Tanabe z okazji 90-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Japonią, ambasadorem Republiki Federalnej Niemiec Michaelem H. Gerdtsem, dotyczące współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego, oraz specjalne spotkanie z dyrektorem Francuskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych
Thieerym de Montbrialem, poświęcone tej samej tematyce i europejskiej polityce Francji.
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W 2008 r. Komisja Spraw Zagranicznych przyjęła stanowisko w sprawie sytuacji w Gruzji, związanej z konfliktem rosyjsko-gruzińskim dotyczącym prowincji Abchazji i Osetii Południowej. Komisja z zaniepokojeniem odniosła się do posunięć władz Federacji Rosyjskiej wobec tych prowincji. Komisja poparła
działania władz polskich, stanowiące adekwatną reakcję na te wydarzenia.
Wspólnie z Komisją Spraw Unii Europejskiej w 2008 r. Komisja Spraw Zagranicznych podjęła
uchwałę w sprawie działań władz litewskich wobec posłów na Sejm Republiki Litewskiej Waldemara Tomaszewskiego i Michała Mackiewicza, posiadających Kartę Polaka. Działania miały na celu podważenie
mandatu tych posłów. Podstawą tych działań jest przekonanie, iż posiadania przez te osoby Karty Polaka
„może podważać ich lojalność wobec państwa litewskiego”. W uchwale stwierdzono, że intencją polskiego
ustawodawcy nie było i nie jest nakładanie na Polaków żyjących w innych krajach jakichkolwiek obowiązków kolidujących z ich powinnościami wobec państw, których są obywatelami. Ustawa o Karcie Polaka
przyznaje jej posiadaczom pewne uprawnienia na terenie państwa polskiego, całkowicie zgodne ze współczesnymi standardami praw człowieka”.
W 2009 r. członkowie Komisji Spraw Zagranicznych mieli okazję do spotkania na szczeblu parlamentarnym i wymiany informacji przy okazji wizyty w Senacie, na zaproszenie komisji, delegacji Komisji Spraw
Zagranicznych Senatu Rumunii. Podczas wyjazdu studyjnego do Strasburga i Brukseli w tym samym roku
senatorowie zapoznali się ze specyfiką pracy instytucji związanych z Radą Europy i Unii Europejskiej.

Wspólne posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Spraw Unii Europejskiej, poświęcone polityce kadrowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych (27 II 2008 r.).

Polska w Unii Europejskiej
Działalność Komisji Spraw Unii Europejskiej wiąże się z członkostwem Polski w UE. Jej rolę
i zakres pracy określają tzw. ustawa kooperacyjna z 2004 r., regulująca wzajemne relacje między rządem
a parlamentem w sprawach związanych z członkostwem w UE, i Regulamin Senatu RP. Stanowi to o pewnej odrębności tej komisji senackiej.
Od 1 IV 2008 r. w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej
w Brukseli zatrudniony jest przedstawiciel Kancelarii Senatu przy UE. Funkcję tę pełni dr Magdalena Skulimowska. Przedstawiciela ustanowiono, aby zapewnić Senatowi, a w szczególności Komisji Spraw Unii
Europejskiej bieżący dostęp do informacji o pracy instytucji unijnych i o przebiegu wspólnotowego procesu
legislacyjnego. Na swym posiedzeniu 13 V 2009 r. członkowie komisji spotkali się z M. Skulimowską,
stałym przedstawicielem Kancelarii Senatu przy UE.
Komisji Spraw Unii Europejskiej przekazywane są: stanowiska Rady Ministrów dotyczące projektów aktów prawa UE, informacje rządu o przebiegu procedur stanowienia prawa UE i o stanowiskach, jakie
zamierza on zająć podczas rozpatrywania projektu w Radzie UE. Komisja Spraw Unii Europejskiej zajmuje
także stanowiska i wyraża opinie na temat projektów aktów prawnych Unii Europejskiej, projektów umów
międzynarodowych, których stroną mają być Unia Europejska, Wspólnoty Europejskie lub ich państwa członkowskie, oraz planów pracy Rady Unii Europejskiej i rocznych planów legislacyjnych Komisji Europejskiej.
Ustalenia wraz z opiniami senackiej komisji są przekazywane rządowi. Jej stanowisko ma charakter opiniotwórczy, ale niewiążący dla rządu.
Marszałek Senatu skierował do komisji 955 dokumentów związanych z członkostwem Polski w Unii
Europejskiej. Zgodnie z wypracowaną procedurą, komisja postanowiła o nierozpatrywaniu 732 spośród
nich. Rozpatrzyła natomiast 223 projekty aktów prawnych. Do 34 z nich uchwaliła opinie.
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Konferencja „Wpływ amerykańskiego kryzysu
na bezpieczeństwo i stabilność rynków finansowych w UE i Polsce” (27 XI 2008 r.).

Senatorowie z Komisji Spraw Unii Europejskiej wspólnie z Komisją Spraw Zagranicznych cyklicznie,
zgodnie z kalendarzem obejmowania przewodnictwa w UE, zapoznawali się z informacjami podsumowującymi prezydencje w Unii Europejskiej: portugalską, słoweńską, francuską i czeską, oraz priorytetami następnych prezydencji. Przedstawiali je ambasadorowie poszczególnych państw. Komisji prezentowano także
polską politykę europejską w okresie tych prezydencji. Komisja zapoznała się też z informacjami dla Sejmu
i Senatu o udziale Rzeczpospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie prezydencji: portugalskiej,
słoweńskiej, francuskiej i czeskiej, programami legislacyjnymi i programami prac Komisji Europejskiej na
rok 2008 i 2009, a także z roczną strategią polityczną Komisji Europejskiej na rok 2009 i 2010. Już w 2008 r.
senacka komisja zapoznała się również ze stanem przygotowań rządu do polskiej prezydencji w 2011 r.
W 2008 i 2009 r. Komisji Spraw Unii Europejskiej przedstawiono roczne raporty Europejskiego
Trybunału Obrachunkowego z wykonania budżetu Komisji Europejskiej w 2007 i w 2008 r.
W omawianym okresie Komisja Spraw Unii Europejskiej odbyła szereg posiedzeń tematycznych,
wśród których warto wyróżnić: „Projekt regulacji krajowych dotyczących GMO w świetle obowiązujących
przepisów Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem projektu ustawy – Prawo o organizmach
genetycznie zmodyfikowanych”; „Wpływ działań antykryzysowych w Unii Europejskiej i inicjatyw Komisji Europejskiej na sytuację gospodarczą w Polsce” (kontynuacja dyskusji zainicjowanej podczas konferencji nt. wpływu amerykańskiego kryzysu na bezpieczeństwo i stabilność finansową w UE i Polsce;
podsumowanie ponadpółrocznych działań Komisji Europejskiej i krajów członkowskich na rzecz walki
z kryzysem); „Dumping i antydumping – geneza, istota i skutki w świetle doświadczeń Komisji Spraw Unii
Europejskiej Senatu RP VI i VII kadencji”.
W 2008 r. komisja zorganizowała konferencję „Wpływ amerykańskiego kryzysu na bezpieczeństwo i stabilność rynków finansowych w UE i Polsce” Jej celem było włączenie parlamentu do publicznej dyskusji, jaka się toczy na temat wrażliwości polskiego systemu bankowego i krajowej gospodarki
na transgraniczne kryzysy ekonomiczno-finansowe. Konferencję poświęcono też rozważaniom na temat
genezy, skutków i sposobów zapobiegania globalnym kryzysom gospodarczo-finansowym. W części dotyczącej anatomii kryzysu wyjaśniano, kto i jakim stopniu odpowiada za utrzymanie stabilności syste-

Spotkanie członków Komisji Spraw Unii Europejskiej z Margot Wallström, komisarzem UE ds.
stosunków instytucjonalnych i strategii komunikowania.
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mu finansowego w Polsce. Kolejny blok tematyczny poświęcono potrzebie i sposobom przeciwdziałania
skutkom obecnego kryzysu. Oceniano też zasadność i skuteczność różnego rodzaju planów pomocowych
dla sektora bankowego, ogłaszanych przez amerykańskich i europejskich decydentów. Ambasador Francji
François Delongchamps przedstawił doświadczenia prezydencji francuskiej i Francji w walce z kryzysem
finansowym w UE.
Senacka komisja brała udział w cyklicznych spotkaniach przedstawicieli komisji europejskich
parlamentów Litwy, Łotwy, Estonii i Polski oraz przedstawicieli komisji europejskich parlamentów
państw Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Słowacja, Węgry, Polska). W 2008 r. wznowiono też współpracę komisji europejskich Francji, Niemiec i Polski w ramach tzw. Trójkąta Weimarskiego. Spotkania, organizowane kolejno w każdym ze współpracujących państw, mają na celu wymianę informacji
oraz wypracowywanie wspólnych stanowisk i inicjatyw w sprawach europejskich. Odbywają się przed
posiedzeniami Konferencji Komisji Wyspecjalizowanych w Sprawach Wspólnotowych, (COSAC),
kolejno w każdym z państw uczestniczących we współpracy.

Sprawy polonijne
Zadania, jakie wykonuje Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, wiążą się
ściśle z działalnością Senatu jako opiekuna Polonii i osób polskiego pochodzenia zamieszkałych za granicą.
Podtrzymywanie ich więzi z krajem i ich sytuacja prawna, inicjowanie i koordynacja współpracy środowisk polonijnych, ochrona dziedzictwa polskiej kultury i historii za granicą stanowią główny przedmiot
zainteresowania tej komisji.
W orędziu noworocznym skierowanym do rodaków na świecie, 1 I 2008 r., marszałek Bogdan Borusewicz podkreślił, że na III Zjeździe Polonii i Polaków z Zagranicy za jedną z najistotniejszych spraw uznano „edukację patriotyczną dzieci i młodzieży polskiej poza granicami i stworzenie im warunków do nauki
języka polskiego”. W myśl tej idei, w omawianym okresie komisja zapoznawała się m.in. z informacjami:
Ministerstwa Edukacji Narodowej na temat nauczania języka polskiego poza granicami kraju
w ogóle, a w Edynburgu, Glasgow i Dublinie (Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej) w szczególności;
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji, senatorów Andrzeja Persona i Romana Ludwiczuka na temat nauczania języka polskiego i dostępu do kultury polskiej po ich wizycie w Dublinie,
Edynburgu, Kirkclady, Aberdeen i Londynie;
przedstawicieli nowej emigracji w Wielkiej Brytanii o problemach tamtejszej oświaty polonijnej,
w tym o funkcjonowaniu szkół sobotnich i współpracy konsulatu RP z Polską Macierzą Szkolną,
i jej trudnościach (brak polskich podręczników i pomocy naukowych);
Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat aktualnych problemów związanych z pisownią polskich nazwisk na Litwie;
senator Barbary Borys-Damięckiej o międzynarodowej konferencji „Przyszłość szkoły polonijnej”,
organizowanej w Malmö, w Szwecji.
Niezwykle istotny krok dla Polaków żyjących za granicą to uchwalenie 7 IX 2007 r. ustawy o Karcie
Polaka, która weszła w życie wkrótce po rozpoczęciu VII kadencji Senatu. Dlatego też Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą poświęciła jej swe posiedzenia, w czasie których zapoznała się
ze stanem przygotowań rządu do wprowadzenia w życie tej regulacji. Ministerstwo Spraw Zagranicznych
przedstawiło też komisji informacje o wdrażaniu ustawy (wprowadzenie podwójnej – polskiej i w brzmieniu wziętym z paszportu – pisowni nazwisk, największe zainteresowanie Kartą Polaka na Ukrainie i Białorusi, nieprzychylny stosunek władz białoruskich).
Warto zaznaczyć, że trudna sytuacja mniejszości polskiej na Białorusi była przedmiotem szczególnego zainteresowania członków komisji. Dlatego też podczas posiedzenia zamkniętego Ministerstwo
Spraw Zagranicznych zapoznało ich z informacją na ten temat.
Senatorowie pracujący w Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą w omawianym okresie odbyli też szereg wizyt zagranicznych, związanych z profilem jej działania. Sprawozdania
z tych wyjazdów przedstawiali podczas posiedzeń komisji (np. senator Barbara Borys-Damięcka
– wizyta w Katanii i Kalabrii, udział w uroczystości z okazji 65. rocznicy bitwy pod Monte Cassino
i w uroczystości 40-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Mönchengladbach; senator Bronisław Korfanty
– otwarcie gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Sołecznikach, na Litwie; senator Janina Fetlińska
– pobyt w Dortmundzie, w Niemczech).
Największą część stałej działalności Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą stanowiło opiniowanie dla Prezydium Senatu planu i wykonania zadań zleconych przez Prezydium Senatu w zakresie
opieki nad Polonią i Polakami za granicą. O tym jednak napisano szerzej w rozdziale poświęconym Polonii.
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Parlamentarzyści działają w różnych formach organizacyjnych. Politycznie jednoczą się w klubach
i kołach, ustawy rozpatrują na posiedzeniach komisji branżowych. Coraz popularniejszą formą aktywności
stają się problemowe zespoły sejmowe, senackie i parlamentarne. Rosnąca z kadencji na kadencję popularność tej formy organizowania pracy parlamentarnej dowodzi jej skuteczności.
Zespół skupia parlamentarzystów zainteresowanych określoną dziedziną działalności społecznej,
gospodarczej czy problemem. Charakterystycznymi cechami zespołów są: mała formalizacja pracy (nie
stosuje się wielu rygorów typowych dla komisji), możliwość współdziałania w nich posłów i senatorów,
oderwanie ich działalności od bieżącej legislacji.
W obecnej kadencji parlamentu powołano 60 zespołów. W większości, bo aż w 33, działają senatorowie, wyłącznie oni są członkami 6 zespołów.
Przyjęto zasadę, że zespoły kierowane przez senatorów uzyskują techniczno-administracyjne
wsparcie Kancelarii Senatu, zespoły, którym przewodniczą posłowie zaś – wsparcie Kancelarii Sejmu.
Zespoły senackie i parlamentarne tworzono na różnych zasadach:
terytorialnej – np. Parlamentarny Zespół Kociewski, Zespół Parlamentarzystów Województwa Śląskiego, Kaszubski Zespół Parlamentarny, Parlamentarny Zespół „Blok dla Lubelszczyzny”;
branżowej – np. Senacki Zespół Górnictwa, Senacki Zespół Infrastruktury, Senacki Zespół ds.
Sportu;
według zawodu – np. Senacki Zespół Strażaków;
wokół spraw wybranych grup społecznych – np. Senacki Zespół ds. Wychowania Młodego Pokolenia, Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych;
problemowej – np. Senacki Zespół Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Parlamentarny Zespół
ds. Autyzmu.
Zespoły parlamentarne spotykają się ze specjalistami wybranych dziedzin. Niektóre spotkania mają
formę konferencji. Przykładami mogą być zorganizowane w 2009 r. konferencje zespołów na temat:
liberalizacji w transporcie kolejowym (wprowadzenie do prawa polskiego tzw. III pakietu kolejowego Unii Europejskiej, z udziałem przedstawicieli administracji, nauki i przedsiębiorstw transportowych);
bezpieczeństwa w górnictwie (z senatorami z Senackiego Zespołu Górnictwa spotkali się naukowcy
i praktycy górniczy);
możliwości poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach samorządowych (z udziałem specjalistów
drogownictwa i samorządowców);
funkcjonowania i finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych (z udziałem strażaków zawodowych i ochotników);
samorządów lokalnych na Żuławach Wiślanych w III RP (z udziałem wielu przedstawicieli samorządu lokalnego z regionu).
Senackie zespoły inicjują wiele ważnych działań. Umożliwiają wymianę poglądów i porozumienia
w sprawach budzących emocje środowisk, np. Zespół Infrastruktury podejmuje próby wygaszenia konfliktu
pomiędzy firmami kolejowymi. Podejmują także ważne inicjatywy legislacyjne. Zespół Strażacki zainicjował
korzystne dla ochotniczych straży pożarnych zmiany zasad ich finansowania, a Zespół ds. Osób Starszych
zaproponował wprowadzenie rad seniorów do ustawy samorządowej. Zespoły biorą również udział w pracach
nad inicjatywami ustawodawczymi, np. dotyczącymi tzw. kredytu odwróconego (ubezpieczenie seniorskie)
i żeglugi śródlądowej. Zespoły często stają się forum wymiany doświadczeń i informacji, jak Zespół Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który popularyzuje projektowane nowe rozwiązania zmniejszające prawdopodobieństwo groźnych wypadków. Pod auspicjami zespołów tworzone są zbiory informacji, na przykład baza
danych adresowych organizacji seniorów (Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych).
Członkowie zespołów uczestniczą w wydarzeniach lokalnych związanych z działalnością zespołów.
Senacki Zespół Sportu wizytował powstający Stadion Narodowy, Parlamentarny Zespół Kociewski zaś
ufundował marmurową tablicę poświęconą pamięci senatora II Rzeczpospolitej ks. Feliksa Bolta. Zespoły
często inicjują okolicznościowe uchwały Senatu i wystawy w jego siedzibie. Warto przypomnieć chociażby
wystawy: „Autorytety – Lech Bądkowski”, „Kociewie nieznane”, „Kaszubi w Kanadzie”.
Zespół Parlamentarzystów Województwa Śląskiego zorganizował prezentację filmu i dyskusję
o Henryku Sławiku, bohaterze II wojny światowej, który w 1990 r. pośmiertnie został uhonorowany Orderem Orła Białego również dzięki staraniom senatorów. Prezentacja filmu „Miasto z morza” odbyła się
w parlamencie dzięki zespołowi kaszubskiemu. Parlamentarny Zespół ds. Harcerstwa w Polsce współorganizował obchody roku Olgi i Andrzeja Małkowskich w 2008 r. Kaszubski Zespół Parlamentarny objął
honorowy patronat nad obchodami „Dnia jedności Kaszubów” i uczestniczył w przygotowaniu obchodów
90. rocznicy zaślubin odrodzonej Polski z morzem.
Parlamentarnemu Zespołowi ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przewodniczy mar-
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szałek Bogdan Borusewicz. Zespół monitoruje ustawodawstwo dotyczące organizacji pozarządowych,
m.in. nowelizację ustawy o działalności pożytku publicznego. Dzięki współpracy z organizacjami pozarządowymi i Radą Działalności Pożytku Publicznego była możliwa zmiana przepisu w ustawie o podatku
VAT. Zwolnione zostały z niego darowizny żywnościowe przekazywane na cele społeczne.
Zespół zainicjował też dyskusję nad instytucją petycji obywatelskich, a także prace nad ustawą
o prawie do petycji. Debatowano również na temat barier ograniczających wolność stowarzyszania się
w Polsce. W wyniku dyskusji podjęto prace nad nowelizacją ustawy o stowarzyszeniach. Koordynatorem
tych prac jest senator Łukasz Abgarowicz.

Konferencja „Stan obecny oraz perspektywy rozwoju polskiej
żeglugi śródlądowej w aspekcie ruchu turystycznego”, zorganizowana przez Parlamentarny Zespół ds. Dróg Wodnych i Turystyki
Wodnej (29 V 2008 r.).

Spotkanie Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (25 VI 2008 r.).

Konferencja „Społeczeństwo obywatelskie a fundusze unijne.
Partnerstwo, ale jakie?”, zorganizowana z inicjatywy Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Instytutu Spraw Publicznych i Ogólnopolskiej
Federacji Organizacji Pozarządowych (28 X 2009 r.).
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Marszałek Senatu jest w gronie czterech najwyższych dostojników państwa – obok prezydenta, marszałka Sejmu i premiera – którym składają wizyty protokolarne przebywający oficjalnie w Polsce najwyżsi
przedstawiciele innych krajów: głowy państw, premierzy, przewodniczący parlamentów, a także ministrowie spraw zagranicznych. Marszałkowi Senatu składają wizyty protokolarne także ambasadorowie akredytowani w Polsce z okazji rozpoczęcia i zakończenia misji dyplomatycznej.
Senat uczestniczy aktywnie w międzynarodowej współpracy parlamentarnej zarówno w ramach
kontaktów dwustronnych między poszczególnymi izbami, jak i stałego udziału senatorów w międzynarodowych organizacjach parlamentarnych.

Jak mówił marszałek Bogdan Borusewicz w Rzymie podczas XII Spotkania Stowarzyszenia Senatów Europy, 16 IV 2010 r., dyplomacja parlamentarna nabiera coraz większego znaczenia we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Zdaniem marszałka, szczególna rola dyplomacji parlamentarnej
wynika z tego, że parlamentarzyście wolno powiedzieć więcej. „W zamian ma on możliwość także więcej
usłyszeć. W dyplomacji parlamentarnej z prawem głosu uczestniczy nie tylko rząd, ale również opozycja.
Wynikają z tego korzyści dla obu stron. Dyplomacja parlamentarna dopuszcza bowiem do polityki zagranicznej całe polityczne spektrum. Dzięki temu jest ona bardziej reprezentatywna niż rządowa. Uprawiający
dyplomację parlamentarną mają prawo egzekwować zasadę wzajemności, czyli domagać się możliwości
rozmowy z przedstawicielami opozycji. Także opozycji pozaparlamentarnej. Dyplomacja parlamentarna
umożliwia zabranie głosu tym, którzy z różnych powodów są go pozbawieni”.

117

KRONIKA SENATU RP – VII KADENCJA

Aktywność międzynarodowa
Stałe delegacje
Senatorowie VII kadencji są członkami 11 stałych delegacji parlamentarnych:
Delegacja Sejmu i Senatu RP
do Zgromadzenia Parlamentarnego
Rady Europy

Ryszard Bender, Piotr Wach i Krzysztof Zaremba
Zastępcy: Bronisław Korfanty, Jadwiga Rotnicka
i Michał Wojtczak

Delegacja Sejmu i Senatu RP
do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO

Włodzimierz Cimoszewicz, Stanisław Piotrowicz
i Władysław Sidorowicz
Zastępcy: Jan Dobrzyński, Stanisław Karczewski
i Edmund Wittbrodt

Delegacja Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia
Unii Zachodnioeuropejskiej

Andrzej Person (przewodniczący), Stanisław Gogacz,
Leon Kieres
Zastępcy: Roman Ludwiczuk, Andrzej Szewiński
i Grzegorz Wojciechowski

Delegacja Sejmu i Senatu RP
do Zgromadzenia Parlamentarnego
Organizacji Bezpieczeństwa
i Współpracy w Europie

Kazimierz Kleina (wiceprzewodniczący),
Wojciech Skurkiewicz
Zastępcy: Piotr Głowski i Krzysztof Majkowski

Delegacja Sejmu i Senatu RP
do Inicjatywy Środkowoeuropejskiej

Janusz Sepioł (zastępca przewodniczącego), Adam
Massalski
Zastępcy: Norbert Krajczy i Rafał Muchacki

Delegacja Parlamentarnej RP na Konferencję
Komisji Wyspecjalizowanych w Sprawach
Wspólnotowych (COSAC)

Edmund Wittbrodt

Delegacja Sejmu i Senatu RP na Konferencję
Parlamentarną Morza Bałtyckiego (KPMB)

Ryszard Górecki (przewodniczący),
Dorota Arciszewska-Mielewczyk (zastępczyni
członka delegacji)

Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego
Sejmu i Senatu RP, Sejmu Republiki Litewskiej
i Rady Najwyższej Ukrainy

Bogdan Borusewicz (przewodniczący)
Grzegorz Banaś i Krzysztof Piesiewicz

Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego
Sejmu i Senatu RP, Sejmu Republiki Litewskiej

Paweł Klimowicz, Sławomir Kowalski,
Andrzej Misiołek i Stanisław Zając

Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego
RP i Ukrainy

Łukasz Abgarowicz, Stanisław Bisztyga,
Władysław Ortyl i Zdzisław Pupa

Eurośródziemnomorskie Zgromadzenie
Parlamentarne

Barbara Borys-Damięcka

Polska Grupa Unii Międzyparlamentarnej

wszyscy posłowie i senatorowie
Marek Ziółkowski (wiceprzewodniczący zarządu),
Stanisław Gorczyca, Stanisław Zając
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Oficjalne wizyty parlamentarne
Delegacje Senatu VII kadencji złożyły oficjalne wizyty w Niemczech, Zjednoczonych Emiratach
Arabskich, Arabii Saudyjskiej i Katarze, Albanii, Algierii oraz we Włoszech. Delegacjom przewodniczył
marszałek Bogdan Borusewicz.
Głównym tematem rozmów podczas wizyt w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Arabii Saudyjskiej i Katarze były rozwój współpracy gospodarczej między Polską a tymi krajami oraz intensyfikacja
kontaktów ich parlamentów z Senatem. Rozmowy dotyczyły m.in. możliwości eksportu do Polski surowców energetycznych. Kwestia bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju leży w kręgu szczególnego
zainteresowania marszałka B. Borusewicza, który podejmował ten temat zarówno podczas swoich wizyt
zagranicznych, jak i konferencji organizowanych w Senacie.
W 2009 r. marszałek wraz z delegacją przedstawicieli parlamentów narodowych UE wziął także udział
w misji na Bliski Wschód w celu wsparcia wysiłków na rzecz wznowienia izraelsko-palestyńskiego procesu
pokojowego. Inicjatorem tej misji był przewodniczący Izby Poselskiej Republiki Czeskiej Miloslav Vlček.
Europejscy parlamentarzyści odwiedzili: Egipt, Autonomię Palestyńską i Jordanię. Rozmawiali z przedstawicielami tamtejszych władz i parlamentów, m.in. z prezydentami Izraela Szimonem Peresem i Autonomii
Palestyńskiej Mahmudem Abbasem, a także z wysokimi przedstawicielami Ligi Państw Arabskich.
Delegacja Senatu podczas wizyty w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (17 i 18 XI 2007 r.).
Senatorowie wzięli udział w Polish Business Days
– przedsięwzięciu promującym Polskę w ZEA.
Marszałek Bogdan Borusewicz spotkał się także
z przewodniczącym Federalnej Rady Narodowej
Abdulazizem Abdullahem Al-Ghurairem. Było
to pierwsze spotkanie z przedstawicielami parlamentu ZEA.

W czasie wizyty w Niemczech marszałek Bogdan
Borusewicz spotkał się z przewodniczącym Bundestagu Norbertem Lambertem (29 XI 2007 r.).
W rozmowie z polskimi senatorami przewodniczący Bundestagu podkreślił, że Niemcy poprzez
bliskie i częste kontakty z polskim parlamentem,
podobnie jak z parlamentem francuskim, chcą
utrzymywać z obydwoma sąsiadami szczególne
stosunki.

Podczas wizyty w Algierii marszałek Bogdan Borusewicz wziął udział w inauguracji Polsko-Algierskiego Forum Ekonomicznego. Otwierając je,
marszałek Senatu i przewodniczący Rady Narodu
Algierii Abdelkader Bensalah zachęcali polskich i
algierskich przedsiębiorców do wspólnych przedsięwzięć gospodarczych (3 XI 2008 r.).
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Senatorowie spotkali się z prezydentem Algierii
Abdelazizem Butefiką (5 XI 2008 r.). W czasie
rozmowy prezydent zaproponował partnerstwo
między obu krajami i wzajemne wspieranie się na
forach międzynarodowych.

Marszałek Bogdan Borusewicz spotkał się z przewodniczącym włoskiego Senatu Renato Schifanim
(24 II 2009 r.). Rozmawiano m.in. o współpracy
parlamentarnej, bezpieczeństwie energetycznym
Unii Europejskiej, ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego i Partnerstwie Wschodnim.
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Wizyty w Senacie
W omawianym okresie Senat odwiedzili m.in. przywódca Tybetańczyków Dalajlama XIV Tenzin Gjatso, prezydent państwa Izrael Szimon Peres, przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego
OBWE Joao Soares, prezydent Francji Nicolas Sarkozy, prezes Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Jean-Paul Costa, przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans-Gert Poettering. W Izbie gościły
także liczne delegacje parlamentów i ich przewodniczący, np. Senatu Konga z przewodniczącym Léonem
Kengo wa Dondo (syn Polaka, Michała Lubicza), Senatu Chile, Senatu Czech, Saeimy Łotwy, Seimasu
Litwy, Zgromadzenia Narodowego Armenii.
Wystąpienie prezydenta Szimona Peresa przed
Uroczystym Zgromadzeniem Posłów i Senatorów
(17 IV 2008 r.). Prezydent Izraela powiedział m.in.,
że porozumienie między obydwoma narodami
wzmacniają cierpienia, których oba narody doznały. Dlatego, jego zdaniem, Polska i Izrael potrafią
docenić wolność. Prezydent podkreślił, że jako Żyd
i Izraelita cieszy się niezmiernie z tego, że Polska
podźwignęła się po dwóch totalitaryzmach, potrafiła wybić się na niepodległość i odrodzić jako naród
z „kręgosłupem” .

Wizyta prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy’ego
(28 V 2008 r.). Prezydent Francji zabrał głos podczas Uroczystego Zgromadzenia Posłów i Senatorów. Zamykając je, marszałek Bogdan Borusewicz
powiedział, że Polska i Francja mają wspólną historię, ale i wspólną przyszłość, bo oba kraje są znowu
po tej samej stronie i powinny to wykorzystać.

Wizyta duchowego przywódcy Tybetańczyków
Dalajlamy XIV Tenzina Gjatso (11 XII 2008 r.).
Podczas spotkania z marszałkiem Bogdanem Borusewiczem Dalajlama zaznaczył, że głęboko wierzy w wartości demokratyczne. Podkreślił także,
iż Tybetańczycy są gotowi do rozmów w każdej
chwili. Domagają się jedynie przestrzegania praw
zawartych w konstytucji i postanowień o autonomii
Tybetu. Marszałek Senatu uznał Polskę za dobry
przykład tego, że to, co wydaje się niemożliwe,
może się zdarzyć.
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Wizytę w Senacie złożyła delegacja Izby Doradców Królestwa Maroka z wiceprzewodniczącym Mohamedem Faouzi Ben Allalem na
czele (27 XI 2007 r.). Delegacja zwróciła się
do marszałka Bogdana Borusewicza z prośbą o poparcie wysiłków Maroka w sprawie
pokojowego rozwiązania sporu o Saharę.
Przewodniczący delegacji podziękował Polsce za przychylne stanowisko w trakcie wypracowywania porozumienia.

5 II 2008 r. wizytę w Senacie złożył prezydent Republiki Łotewskiej Valdis
Zatlers (pierwszy z lewej).

Marszałek Bogdan Borusewicz przyjął przewodniczącą Izby Reprezentantów Nowej Zelandii Margaret Wilson (22 IV 2008 r.).

Wiceprzewodniczący Senatu Republiki Chile Baldo Prokurica Prokurica
(24 VII 2008 r.).
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W 2008 r. oficjalną wizytę złożył przewodniczący Federalnego Zgromadzenia Narodowego Zjednoczonych Emiratów Arabskich Abdul Aziz Abdullah Al-Ghurair. Była to pierwsza wizyta parlamentarna
delegacji Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Polsce, jednocześnie najwyższa rangą wizyta przedstawicieli tego państwa w naszym kraju od nawiązania w 1989 r. relacji dyplomatycznych między obu państwami.
Gośćmi marszałka Bogdana Borusewicza byli też m.in. prezydent Słowacji Ivan Gaszparowicz,
prezydent Francji Nicolas Sarkozy, prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko, przewodniczący Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej Siergiej Mironow. Podczas spotkania z S. Mironowem
rozmawiano m.in. na temat rozwijania współpracy na wszystkich płaszczyznach. Marszałek zaproponował współpracę między senackimi komisjami: spraw zagranicznych, polityki społecznej i samorządu terytorialnego a ich odpowiednikami w Radzie Federacji. Wysunął też inicjatywę objęcia patronatem przez
szefów Izb wyższych rosyjskiego i polskiego parlamentu współpracy między samorządami obu krajów.

Przewodniczący Rady Federacji Zgromadzenia
Federalnego Federacji Rosyjskiej Sergiej Mironow
(9–10 VI 2008 r.).

Gościem marszałka był również przewodniczący Senatu Republiki Włoskiej Renato Schifani. Politycy rozmawiali o nawiązaniu stałej współpracy między Senatami Polski i Włoch, problemach z ratyfikacją Traktatu z Lizbony, a także na temat stanowiska Unii Europejskiej w sprawie konfliktu rosyjsko-gruzińskiego. Podczas spotkania szefowie administracji Senatów Polski i Włoch minister Ewa Polkowska
i sekretarz generalny Antonio Malaschini podpisali porozumienie o współpracy, służące intensyfikacji
i wzmocnieniu kontaktów między obu Izbami.

Spotkanie marszałka Bogdana Borusewicza z przewodniczącym włoskiego Senatu Renato Schifanim
(18 IX 2008 r.).

Podpisanie porozumienia o współpracy między kancelariami senatów Polski i Włoch.
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W  2008 r. marszałek przyjął także przedstawicieli białoruskiej opozycji. W spotkaniu wzięli udział:
przewodniczący Zjednoczonej Partii Obywatelskiej Anatol Lebiedźka, przewodniczący Białoruskiego
Frontu Ludowego Lawon Barszczewski, przewodniczący Partii Komunistów Białoruskich Siergiej Kaliakin, p.o. przewodniczącego Białoruskiej Socjaldemokratycznej Partii „Hramada” Anatol Lewkowicz
i Wiktor Korniejenko z ruchu „O wolność”. Marszałek Senatu podkreślił, że Polska wspiera i będzie wspierać demokratyczne przemiany na Białorusi.

28 V 2008 r. marszałek Bogdan Borusewicz rozmawiał z przedstawicielami białoruskiej opozycji.

W czasie wizyty wiceprzewodniczącego Senatu Republiki Czeskiej Jiřiego Snebergera u marszałka B. Borusewicza wyrażono zadowolenie ze współpracy senackich komisji do spraw Unii Europejskiej, która umożliwiła uzgodnienie wspólnego stanowiska przed spotkaniami na unijnych forach.
Rozmawiano też na temat kryzysu finansowego, pakietu klimatycznego i ewentualnych konsekwencji
jego przyjęcia, a także o konieczności zbudowania wspólnej, unijnej polityki energetycznej – wspólnego
rynku energetycznego.
W 2009 r. wizytę w Senacie złożył m.in. przewodniczący Saeimy Republiki Łotwy Gundas Daudze.
Jego rozmowa z marszałkiem dotyczyła m.in. polskiej mniejszości narodowej na Łotwie, a także współpracy regionalnej w ramach Unii. Politycy rozmawiali też na temat polityki zagranicznej i energetycznej
państw UE.
Podczas wizyty przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Hansa-Gerta Poetteringa rozmawiano o zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego i przyszłości Traktatu z Lizbony, a także
o 20. rocznicy pierwszych wolnych wyborów do Senatu i obalenia muru berlińskiego oraz o 70. rocznicy
wybuchu II wojny światowej.
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Spotkania międzyparlamentarne
w ramach Unii Europejskiej
W ciągu 2 pierwszych lat VII kadencji członkowie Prezydium Senatu i senatorowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniach międzyparlamentarnych w ramach Unii Europejskiej. W Lublanie, w Słowenii, 12 II 2008 r.
odbyło się spotkanie przewodniczących komisji ds. europejskich, przygotowującym XXXIX spotkanie COSAC
(Konferencja Komisji Wyspecjalizowanych w sprawach Wspólnotowych), w którym wziął udział senator Edmund Wittbrodt. Spotkanie przewodniczących komisji kultury parlamentów Unii Europejskiej, zorganizowane
8 XII 2008 r. w Brukseli, koncentrowało się wokół 2 zagadnień: nauczanie języków, wielojęzyczność a dialog
międzykulturowy oraz różnorodność kulturalna a upowszechnianie technologii cyfrowych. Izbę reprezentował
na nim senator Piotr Ł.J. Andrzejewski.

Senator Piotr Ł.J. Andrzejewski i poseł Jerzy Wenderlich podczas spotkania komisji kultury parlamentów Unii Europejskiej.

W Lublanie zorganizowano także XI spotkanie przewodniczących parlamentów państw Partnerstwa Regionalnego, skupiającego Austrię, Czechy, Węgry, Słowację, Słowenię i Polskę (16–17 X 2009 r.). Wzięli w nim
udział także przedstawiciele Bułgarii, Rumunii i Chorwacji. Polskę reprezentowali marszałek Sejmu Bronisław
Komorowski i wicemarszałek Senatu Marek Ziółkowski. Dyskutowano przede wszystkim o skutkach zmian klimatycznych dla rolnictwa i polityce zrównoważonego rozwoju w regionie, a także o ustaleniach Traktatu z Lizbony, dotyczących zasady subsydiarności.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski podczas XI spotkania przewodniczących parlamentów państw Partnerstwa Regionalnego w Lublanie.

W Pradze zorganizowano spotkanie (27–29 III 2008 r.) przedstawicieli komisji rolnictwa parlamentów
państw Grupy Wyszehradzkiej, powiększonej o przedstawicieli nowych państw członkowskich UE – Bułgarii
i Rumunii. Wzięli w nim udział przewodniczący i wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
senatorowie Jerzy Chróścikowski i Ireneusz Niewiarowski. Kolejne spotkanie tej serii zorganizowano w Warszawie, w Senacie, 30 XI–1 XII 2008 r. Podobnie jak poprzednie, zakończyło się ono przyjęciem wspólnej deklaracji.
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Marszałek Bogdan Borusewicz i wicemarszałek
Sejmu Krzysztof Putra reprezentowali polski parlament podczas środkowoeuropejskiego szczytu
przewodniczących parlamentów, poświęconego nowym formom współpracy parlamentów narodowych
w Unii Europejskiej (27 IX 2008 r.).

Marszałek Bogdan Borusewicz uczestniczył w spotkaniu przewodniczących parlamentów państw Grupy
Wyszehradzkiej, również zorganizowanym w Pradze (30–31 V 2008 r.). Podczas niego dyskutowano na temat
miejsca parlamentów narodowych po wejściu w życie Traktatu Lizbońskiego.
Praga była też miejscem (27 IX 2008 r.) środkowoeuropejskiego szczytu przewodniczących parlamentów.
Obrady poświęcono nowym formom współpracy parlamentów narodowych w Unii Europejskiej.
W Strasburgu 12 III 2008 r. odbyła się uroczysta sesja plenarna Parlamentu Europejskiego z okazji 50. rocznicy jego
powstania, w której uczestniczył wicemarszałek Zbigniew Romaszewski. Tam również zorganizowano europejską konferencję przewodniczących parlamentów krajów należących do Rady Europy (22–23 V 2008 r.), w której wziął udział marszałek Bogdan Borusewicz. Główne tematy konferencji to współdziałanie parlamentów narodowych ze społeczeństwem
obywatelskim, np. organizacjami pozarządowymi, wymiana doświadczeń na temat uczestnictwa obywateli w pracach parlamentarnych, roli organów ustawodawczych w promowaniu podstawowych wartości demokracji, a także relacje między
parlamentami narodowymi a Radą Europy. W swoim wystąpieniu marszałek Senatu podkreślił duże znaczenie organizacji
pozarządowych w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Promują postawę aktywnego obywatela, współodpowiedzialnego za swoje państwo, dzięki czemu społeczeństwo chętniej współdziała ze swoimi reprezentantami w parlamencie
i może rozwijać się dialog obywatelski – fundament nowoczesnych państw demokratycznych.

Marszałek Bogdan Borusewicz wystąpił podczas
konferencji przewodniczących parlamentów krajów członkowskich Rady Europy w Strasburgu
(22–23 V 2008 r.).
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Uczestnicy konferencji przewodniczących parlamentów krajów należących do Rady Europy w Strasburgu
(22–23 V 2008 r.).

Podczas zorganizowanej w Lizbonie (20–21 VI 2008 r.) konferencji przewodniczących parlamentów Unii
Europejskiej reprezentujący Senat wicemarszałek Marek Ziółkowski zabrał głos w czasie sesji poświęconej problematyce ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego.
Przewodniczący Komisji Praw Człowieka i Praworządności senator Stanisław Piotrowicz uczestniczył
w odbywającym się w Paryżu 14–15 IX 2008 r. spotkaniu przewodniczących komisji praworządności i spraw
wewnętrznych parlamentów narodowych państw członkowskich i kandydujących do UE oraz Parlamentu Europejskiego, zorganizowanym w ramach prezydencji francuskiej w Radzie Unii Europejskiej.
W Paryżu 27–28 II 2009 r. zorganizowano również kolejną konferencję przewodniczących parlamentów Unii Europejskiej. Uczestniczący w niej marszałek Bogdan Borusewicz zabrał głos w dyskusji na temat
reakcji państw UE na kryzys finansowy. Na wniosek strony polskiej do deklaracji końcowej wprowadzono
poprawkę, w której przewodniczący parlamentów UE opowiedzieli się za unikaniem przez państwa Unii
protekcjonizmu gospodarczego i dążeniem do europejskiej solidarności w obliczu kryzysu. Dyskutowano
ponadto o przyszłości instytucjonalnej UE i wdrożeniu postanowień Traktatu z Lizbony przez parlamenty
narodowe, o przygotowaniu wymiaru parlamentarnego przewodnictwa Unii Europejskiej oraz o przyszłości
Europy w perspektywie 2030 r.

Uczestnicy paryskiej konferencji przewodniczących parlamentów krajów Unii Europejskiej
(27–28 II 2009 r.).

W Warszawie 30–31 III 2009 r. odbyło się spotkanie komisji ds. europejskich parlamentów Francji, Niemiec i Polski w ramach Trójkąta Weimarskiego, zorganizowane przez senacką Komisję Spraw Unii Europejskiej.
Poruszane podczas niego tematy to: działania wspólnotowe na rzecz walki z globalną recesją vs protekcjonizm
i interwencjonizm państwowy w UE; polityka energetyczno-klimatyczna Unii Europejskiej w kontekście ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego; perspektywy i konsekwencje wejścia w życie Traktatu z Lizbony oraz
Partnerstwo Wschodnie.
W przeddzień 20. rocznicy pierwszych wolnych wyborów w powojennej Polsce w Senacie spotkali się przewodniczący parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej (3 VI 2009 r.). Obrady koncentrowały się wokół bezpieczeństwa dostaw energetycznych i Partnerstwa Wschodniego. Jak podkreślił marszałek Bogdan Borusewicz, celem
tej inicjatywy, a także zadaniem Unii Europejskiej jest wspieranie wschodnich sąsiadów w realizacji ich europejskich
aspiracji. Jego zdaniem, szczególna odpowiedzialność spoczywa na państwach Europy Środkowowschodniej.
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Spotkanie przewodniczących parlamentów państw
Grupy Wyszehradzkiej w Senacie (3 VI 2009 r.).

Spotkanie zakończyło się złożeniem wspólnego oświadczenia, które podpisali: przewodniczący Senatu
Republiki Czeskiej Premysl Sobotka, przewodniczący Izby Poselskiej Republiki Czeskiej Miloslav Vlcek, przewodnicząca węgierskiego Zgromadzenia Narodowego Katalin Szili, przewodniczący Rady Narodowej Republiki
Słowackiej Pavol Paska, marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski i marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz.
W deklaracji końcowej podkreślono, że Partnerstwo Wschodnie i wspólna polityka energetyczna są konieczne dla
utrzymania pozycji Unii Europejskiej w świecie.

Uczestnicy nadzwyczajnego spotkania przewodniczących parlamentów Unii Europejskiej w Sztokholmie (11–12 XII 2009 r.).

W Sztokholmie 11–12 XII 2009 r. odbyło się nadzwyczajne spotkanie konferencji przewodniczących parlamentów UE, w którym uczestniczył marszałek Bogdan Borusewicz. Temat spotkania to przygotowanie do wejścia
w życie Traktatu z Lizbony, a przede wszystkim konsekwencje dla parlamentów narodowych oraz dla współpracy
między Parlamentem Europejskim a parlamentami narodowymi. Szczegóły dotyczące wprowadzenia w życie zapisów traktatu parlamentarzyści omawiali wraz z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego. Jak poinformował
marszałek Senatu, pewne zmiany dotyczyć będą również pracy parlamentów narodowych.

Zgromadzenie Parlamentarne Sejmu i Senatu RP,
Sejmu Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej Ukrainy
Dotychczas w VII kadencji odbyły się dwa posiedzenia Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu
i Senatu RP, Seimasu Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej Ukrainy. W 2008 r. pierwsze z nich zorganizowano w Kijowie. Porozumienie w sprawie powołania tego zgromadzenia podpisano 13 V 2005 r.
w Łucku. Zgodnie z postanowieniami parlamentarzyści Polski, Litwy i Ukrainy chcą rozwijać ukraińsko-polsko-litewski dialog parlamentarny. Przedstawiciele Sejmu i Senatu RP, Seimasu Republiki Litewskiej i Rady
Najwyższej Ukrainy chcą pracować na rzecz pogłębienia współpracy między swymi narodami.
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Od lewej: przewodniczący litewskiego Seimasu Arunas Valinskas, marszałek Bogdan Borusewicz i wiceprzewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Mykola
Tomenko podczas spotkania w Lublinie (26 V 2009 r.).

Parlamentarzyści trzech krajów podpisali deklarację wytyczającą kierunki wspólnych działań.
Mówi ona o współpracy euroatlantyckiej, kulturalnej i regionalnej oraz o budowaniu dobrych relacji na
poziomie społecznym. Podkreślono też w niej, że trójstronne zgromadzenie parlamentarne jest otwarte dla
innych uczestników. Zapis ten umieszczono przede wszystkim z myślą o Białorusi.
W czerwcu 2009 r. na zamku w Lublinie zorganizowano drugie posiedzenie zgromadzenia parlamentarnego tych trzech krajów. Parlamentarzyści dyskutowali na temat Partnerstwa Wschodniego i bezpieczeństwa energetycznego. Okazją do spotkania trójstronnego była 20. rocznica pierwszych wolnych
wyborów w Polsce po II wojnie światowej. W 2009 r. obchodzono także 440. rocznicę Unii Lubelskiej,
która nazywana jest prekursorką Unii Europejskiej.

Konferencja Parlamentarna
Morza Bałtyckiego
W 2008 r. delegacja Sejmu i Senatu pod przewodnictwem senatora Ryszarda Góreckiego wzięła
udział w XVII Konferencji Państw Morza Bałtyckiego, zorganizowanej w Szwecji. Tematem konferencji
były zmiany klimatyczne i bezpieczeństwo energetyczne.
W 2009 r. natomiast w Warszawie, w Senacie, odbyło się posiedzenie poszerzonej komisji stałej
Konferencji Parlamentarnej Morza Bałtyckiego. Uczestniczyli w nim parlamentarzyści delegowani przez
parlamenty krajowe państw członkowskich, m.in. przewodniczący delegacji Sejmu i Senatu do konferencji senator R. Górecki. Tematem posiedzenia było przygotowanie strategii konferencji w obszarze Partnerstwa Wschodniego, a także kwestia bezpośredniego partnerstwa krajów obszaru Morza Bałtyckiego
z Białorusią.

Zgromadzenie Parlamentarne
Sejmu i Senatu RP,
Seimasu Republiki Litewskiej
W 2008 r. senatorowie: Paweł Klimowicz, Witold Kowalski i Stanisław Zając uczestniczyli w XVIII
Sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu RP oraz Seimasu Republiki Litewskiej. Odbyła się
ona w Sejmie pod hasłem „Wspólne problemy – wspólne rozwiązania”.
Parlamentarzyści Polski i Litwy przyjęli oświadczenie, w którym wezwali do przestrzegania
wszystkich postanowień regulujących sytuację mniejszości narodowych w obu krajach. Podkreślono, że
obie strony powinny przestrzegać praw mniejszości narodowych wynikających z traktatu o przyjaznych
stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy.
W drugim przyjętym oświadczeniu, dotyczącym gospodarki, parlamentarzyści wyrazili m.in. nadzieję, że przygotowania do rozpoczęcia w 2009 r. budowy nowej elektrowni atomowej w Ignalinie zakończą się sukcesem.
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Stowarzyszenie Senatów Europy
Odbyły się cztery spotkania Stowarzyszenia Senatów Europy. Członkami stowarzyszenia są: Rada Federalna Republiki Federalnej Niemiec, Rada Federalna Republiki Austrii, Senat Królestwa Belgii, Izba Ludu
Zgromadzenia Parlamentarnego Bośni i Hercegowiny, Senat Hiszpanii, Senat Republiki Francuskiej, Senat Parlamentu Republiki Włoskiej, Pierwsza Izba Stanów Generalnych Królestwa Niderlandów, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Senat Parlamentu Rumunii, Rada Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej, Rada
Narodowa Republiki Słowenii, Rada Kantonów Zgromadzenia Federalnego Konfederacji Szwajcarskiej, Senat
Parlamentu Republiki Czeskiej, Izba Lordów Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
W roli obserwatora działalności stowarzyszenia uczestniczy Rada Stanu Wielkiego Księstwa Luksemburga.
W kwietniu 2008 r. w Wiedniu zorganizowano X Spotkanie Stowarzyszenia Senatów Europy, w którym uczestniczył marszałek Bogdan Borusewicz. Tematem wiedeńskiej konferencji było wykorzystanie
nowych technologii komunikacyjnych i informatycznych w procesie ustawodawczym.
W listopadzie 2008 r. z okazji 15. rocznicy powołania do życia Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej w Sankt Petersburgu zwołano Nadzwyczajne Spotkanie Stowarzyszenia Senatów
Europy. Uczestniczył w nim marszałek B. Borusewicz. Dyskutowano na temat roli izb wyższych parlamentów w rozwoju dialogu kulturowego i międzycywilizacyjnego. Poruszono też kwestie związane z legislacyjnymi aspektami budowania wspólnych, europejskich standardów prawnych i humanitarnych.

Uczestnicy Nadzwyczajnego Spotkania Stowarzyszenia Senatów Europy w Sankt Petersburgu
(14 XI 2008 r.).

XI Spotkanie Stowarzyszenia Senatów Europy zorganizowano w kwietniu 2009 r. w Hadze. Dyskutowano na nim o roli izb wyższych na kontynencie europejskim. Zabierając głos podczas konferencji,
marszałek B. Borusewicz m.in. ocenił, że izby wyższe wzbogacają reprezentację parlamentarną.
Kolejne, Nadzwyczajne Spotkanie Stowarzyszenia Senatów Europy zorganizowano w październiku 2009 r.
w Gdańsku z okazji 20. rocznicy odrodzenia Senatu RP i ogłoszenia przez niego Roku Polskiej Demokracji. Obrady odbywały się pod hasłem „Demokracja w Europie w 20 lat po pierwszych wolnych wyborach na wschód od
Muru Berlińskiego – Europa w świecie w 20 lat po zimnej wojnie”. Marszałek B. Borusewicz wyjaśnił, że zaprosił

Obrady Nadzwyczajnego Spotkania Stowarzyszenia
Senatów Europy w Gdańsku (23–24 X 2009 r.).
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Gościem specjalnym Nadzwyczajnego Spotkania
Stowarzyszenia Senatów Europy w Gdańsku był
pierwszy przewodniczący „Solidarności”, laureat
Pokojowej Nagrody Nobla i były prezydent Lech
Wałęsa. Jak mówił, Europa po 20 latach od upadku komunizmu potrzebuje „nowych programów i
struktur”.

do Gdańska przedstawicieli Senatów Europy, aby podkreślić, że to właśnie w tym mieście narodziła się „Solidarność”, ruch społeczny, który doprowadził do upadku komunizmu w Europie Środkowowschodniej.
Do Gdańska przyjechali: przewodniczący Rady Federalnej Republiki Austrii Erwin Preiner, II
wiceprzewodniczący Senatu Królestwa Belgii Marc Verwilghen, przewodniczący Izby Ludowej Zgromadzenia Parlamentarnego Bośni i Hercegowiny Branko Zrno, przewodniczący Senatu Republiki Czech
Premysl Sobotka, przewodniczący Komisji Spraw UE Senatu Republiki Francuskiej Hubert Haenel,
I wiceprzewodniczący Senatu Hiszpanii Isidre Molas, przewodniczący I Izby Stanów Generalnych Królestwa Niderlandów Rene van der Linden, wiceprzewodniczący Bundesratu Republiki Niemiec Jens
Bohrnsen, przewodniczący Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej Siergiej Mironow, senator Atilla Verestoy z Senatu Rumunii, przewodniczący Rady Narodowej Republiki Słowenii Blaź Kavcic, przewodniczący Rady Stanów Konfederacji Szwajcarii Alain Berset, przewodniczący
Senatu Republiki Włoch Renato Schifani oraz wiceprzewodniczący Rady Państwa Wielkiego Księstwa
Luksemburga Claude Hemmer.

Uczestnicy Nadzwyczajnego Spotkania Senatów
Europy w Gdańsku złożyli hołd poległym w 1970 r.
stoczniowcom.

Przewodniczący delegacji państw członkowskich Stowarzyszenia Senatów Europy m.in. gratulowali Polsce odrodzenia Izby wyższej, jednej z najstarszych w Europie tego typu instytucji parlamentarnych.
Podkreślali też, że w państwach Europy Środkowowschodniej panuje demokracja, ale nie wszystkie oczekiwania sprzed 20 lat się spełniły. Sądzono wtedy, iż świat będzie bardziej pokojowy, ale, niestety, pojawiły
się konflikty. Jak wskazywano, społeczeństwa europejskie muszą się nauczyć, że wolność i demokracja
wymagają odpowiedzialności.
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Forum Regionów Polska–Rosja
We wrześniu 2009 r. w Moskwie po raz pierwszy odbyło się Forum Regionów Polska–Rosja. Zostało
zorganizowane z inicjatywy marszałka Bogdana Borusewicza i przewodniczącego Siergieja Mironowa.
Przedsięwzięciu patronują Senat i Rada Federacji. Dotychczas 11 spośród 16 polskich województw zawarło
dwustronne porozumienia o współpracy w różnych dziedzinach z 21 regionami i ponad 50 miastami rosyjskimi.
Podczas swego wystąpienia w czasie forum marszałek Senatu ocenił, że kontakty między rządami
Polski i Rosji powinny być uzupełniane ożywionymi kontaktami na szczeblu regionalnym.
W ramach trzech grup tematycznych dyskutowano o współpracy w dziedzinie edukacji, nauki, kultury i sportu, o możliwościach ekonomicznego rozwoju partnerstwa regionów oraz współpracy przy realizacji międzyregionalnych projektów, przeprowadzanych pod patronatem Unii Europejskiej.

Uczestnicy I Forum Regionów Polska–Rosja w Moskwie (18 IX 2009 r.).

Grupy międzyparlamentarne
Parlamentarne grupy bilateralne działają na rzecz rozwoju stosunków dwustronnych między państwami. Senatorowie pracują w kilkudziesięciu grupach parlamentarnych, m.in. polsko-albańskiej, polsko-algierskiej, polsko-armeńskiej, polsko-australijskiej, polsko-brazylijskiej, polsko-chińskiej, polsko-etiopskiej, polsko-gruzińskiej, polsko-indyjskiej, polsko-izraelskiej, polsko-japońskiej, polsko-jordańskiej,
polsko-kazachstańskiej, polsko-nowozelandzkiej, polsko-rosyjskiej, polsko-syryjskiej czy polsko-wietnamskiej. Na całym świecie podobne grupy zrzeszają parlamentarzystów zainteresowanych kontaktami
z naszym krajem.

Podczas wizyty w Argentynie w grudniu 2007 r.
marszałek Bogdan Borusewicz spotkał się z przewodniczącym Parlamentarnej Grupy Argentyńsko-Polskiej senatorem Luisem Alberto Vianą
z prowincji Misiones, gdzie mieszka liczna Polonia argentyńska. Od prawej: senator L.A. Viana,
marszałek B. Borusewicz i wicedyrektor Departamentu Ameryki w MSZ Jarosław Perlin.
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Spotkanie członków Polskiego oddziału Stowarzyszenia Europejskich Parlamentarzystów na
rzecz Afryki (AWEPA) z ambasadorami państw
afrykańskich (19 III 2009 r.); drugi z prawej senator Stanisław Zając. AWEPA od 25 lat skupia
europejskich parlamentarzystów, którym bliskie
są problemy Afryki. Stowarzyszenie zajmuje się
działalnością na rzecz rozwoju gospodarczego
i społecznego, a także demokracji parlamentarnej
na tym kontynencie.

Senatorowie Kazimierz Kleina i Jan Olech,
członkowie Polsko-Kanadyjskiej Grupy Parlamentarnej, spotkali się z przewodniczącym Grupy Przyjaźni z Polską w Parlamencie Kanady
Blainem Calkinsem (15 VII 2009 r.). Rozmawiano o współpracy gospodarczej, wojskowej i politycznej, podkreślano zainteresowanie Polski kanadyjskimi technologiami pozyskiwania czystej
energii. Od lewej: senatorowie J. Olech i K. Kleina, deputowany B. Calkins, posłowie Andrzej
Ćwierz, Zenon Durka i Robert Kołakowski.

Spotkania z korpusem dyplomatycznym
Marszałek Senatu corocznie odbywa spotkania noworoczne z przedstawicielami korpusu dyplomatycznego akredytowanego w Polsce. Są one okazją do podsumowania minionego roku i omówienia najważniejszych problemów, które się w nim pojawiły, a także do zapoznania zagranicznych dyplomatów
z zamierzeniami dotyczącymi życia parlamentarnego, politycznego, społecznego czy kulturalnego naszego
kraju, z kierunkami polskiej polityki zagranicznej. Spotkania stwarzają też okazję do wielu nieformalnych
kontaktów i rozmów, wzbogacających aktywność międzynarodową marszałka i senatorów.

Noworoczne spotkanie marszałka Bogdana Borusewicza z korpusem dyplomatycznym (3 II 2009 r.).
Dziękując za zaproszenie, nuncjusz apostolski,
dziekan korpusu dyplomatycznego, abp Józef Kowalczyk podkreślił, że dyplomaci akredytowani
w Warszawie doceniają ważną rolę, jaką Senat
odgrywa w strukturach władzy ustawodawczej
w Polsce.
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Noworoczne spotkania z korpusem dyplomatycznym akredytowanym w Polsce stwarzają
okazję do wielu nieformalnych kontaktów i rozmów, wzbogacających międzynarodową aktywność marszałka i senatorów.

Wydarzenia
Marszałek Bogdan Borusewicz odbył wiele. Rozmawiał m.in. z młodzieżą z Białorusi, Rosji i Ukrainy przebywającą w Polsce w ramach programu Study Tours to Poland. Spotkał się. z grupą dziennikarzy
południowokoreańskich. Gościem marszałka był także Tomas Venclova – litewski poeta, eseista, publicysta, badacz i tłumacz literatury pięknej. Podczas spotkania rozmawiano na temat działalności opozycyjnej,
relacji polsko-litewskich i najbliższych planów pisarza.
W Strasburgu, w siedzibie Rady Europy, marszałek Senatu oficjalnie otworzył wystawę „Dekada «Solidarności» 1979–1989”, poświęconą przemianom w Polsce i innych krajach Europy Środkowowschodniej.
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Podczas spotkania z młodzieżą z Białorusi, Rosji i Ukrainy marszałek Bogdan Borusewicz rozmawiał o sytuacji
w tych krajach, a także na Kaukazie (25 XI 2008 r.).

Spotkanie z dziennikarzami południowokoreańskimi (18 XII 2008 r.).

Gościem marszałka Bogdana Borusewicza był Tomas
Venclova, wybitny litewski poeta, laureat wielu prestiżowych nagród literackich, od młodości związany z litewską
i rosyjską opozycją antykomunistyczną (10 II 2009 r.).

W Strasburgu, w siedzibie Rady Europy, marszałek Bogdan Borusewicz otworzył wystawę „Dekada «Solidarności» 1979–1989”. „Zanim pierwsze wolne wybory odbyły
się w 1989 r., był rok 1980 – pierwszy ruch strajkowy, który zaczął się w Stoczni Gdańskiej i który zaczynało pięć
osób” – przypomniał marszałek (28 IX 2009 r.).
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Poza granicami Polski mieszka około 20 mln Polaków. Kontynuując tradycje okresu międzywojennego, Senat opiekuje się rodakami mieszkającymi z dala od ojczyzny. Opiekę tę w imieniu Senatu sprawują
marszałek oraz Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Od 1990 r. to wsparcie Polonii ma także wymiar finansowy i jest udzielane za pośrednictwem organizacji pozarządowych. Pieniądze
na ten cel co roku są zagwarantowane w budżecie Kancelarii Senatu (w 2008 r. i w 2009 r. – 75 mln zł).
Zasady i tryb przyznawania dotacji opierają się na przepisach ustaw: o finansach publicznych, rachunkowości, działalności pożytku publicznego oraz wolontariacie. Organizacja zamierzająca wykonać zadanie
związane z opieką nad Polonią i Polakami za granicą składa wniosek o jego zlecenie i przyznanie dotacji na
ten cel. Mogą być to wnioski o realizację zadań programowych i inwestycyjnych. Zadanie musi być zgodne
z kierunkiem i priorytetami pomocy, określanymi corocznie w uchwałach Prezydium Senatu. Wykonanie
zadania zleca prezydium na mocy uchwał po zapoznaniu się z opinią Komisji Spraw Emigracji i Łączności
z Polakami za Granicą oraz Zespołu Finansów Polonijnych Kancelarii Senatu. Nad realizacją decyzji prezydium w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą czuwa Kancelaria Senatu, nadzorując sprawy
związane ze składaniem wniosków przez organizacje pozarządowe, przyznawaniem dotacji oraz kontrolą
wykonania zadań zleconych umowami.
Marszałek i senatorowie reprezentują też interesy Polonii w kontaktach międzynarodowych. Podczas oficjalnych podróży zagranicznych spotykają się z przedstawicielami Polonii, interesują się ich problemami i starają się pomagać w ich rozwiązywaniu. Także przy okazji wizyt gości zagranicznych w Senacie
poruszane są kwestie związane z sytuacją polskiej mniejszości.
Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą ma prawo inicjować rozwiązania legislacyjne służące Polakom pozostającym poza granicami ojczyzny. Interesuje się ich sytuacją prawną
w krajach zamieszkania, inicjuje i koordynuje współpracę środowisk polonijnych, a także stara się chronić
dziedzictwo polskiej kultury i historii za granicą.

Opieka nad Polonią
Kierunki działania
Prezydium Senau określa najważniejsze kierunki działania na rzecz Polonii i Polaków za granicą,
a także priorytety finansowania zadań zleconych w zakresie opieki nad nimi. Na lata 2009–2011 wybrano
następujące kierunki:
wspieranie organizacji i środowisk polonijnych i polskich w świecie poprzez rozwój ich infrastruktury i bazy lokalowej oraz działalności programowej, pomoc w realizacji ustawy o Karcie Polaka,
doradztwo prawne, pomoc w pozyskiwaniu funduszy europejskich i lokalnych oraz w realizacji
uprawnień wynikających z przepisów lokalnych, wspieranie integracji ruchu polonijnego;
wspieranie oświaty: pomoc szkołom polskim i placówkom oświatowym w utrzymaniu i rozwoju infrastruktury, stypendia, pomoc dydaktyczna i metodyczna, pobyty edukacyjne w kraju i za granicą, wychowanie poprzez sport, konkursy i olimpiady wiedzy o języku, literaturze i kulturze Polski;
promowanie kultury polskiej i ochrona polskiego dziedzictwa narodowego poza granicami kraju,
wspieranie instytucji i placówek kultury polskiej poza granicami, wspieranie imprez promujących
kulturę polską, pomoc dydaktyczna i metodyczna dla animatorów kultury polskiej, dokumentowanie śladów polskości;
wspieranie kształtowania postaw obywatelskich w środowiskach polonijnych i polskich: popularyzowanie wiedzy o społeczeństwie obywatelskim, obchody rocznic i świąt narodowych, wspieranie
rozwoju i aktywizacja organizacji młodzieżowych i harcerskich;
upowszechnianie wiedzy o Polsce, języku i kulturze oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku
Polski i Polaków w świecie, w szczególności wspieranie działalności programowej i infrastruktury
redakcji radiowych, telewizyjnych, czasopism polonijnych i portali internetowych;
pomoc socjalna i charytatywna dla najbardziej potrzebujących środowisk polskich i polonijnych
w świecie, stypendia socjalne.

•
•
•
•
•
•

Zadania inwestycyjne
Głównymi beneficjentami są: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Fundacja „Pomoc Polakom na
Wschodzie”, Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Braci Mniejszych Konwentualnych (franciszkanie) w Krakowie, Stowarzyszenie Odnowienia Kościoła w Łopatynie.
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Najwięcej zadań o charakterze inwestycyjnym w 2008 r. realizowano (kontynuowano lub rozpoczęto) na Litwie, gdzie sprawy oświaty polskiej są przedmiotem szczególnej troski Senatu. Działa tam najwięcej szkół z wykładowym językiem polskim. Środki z Senatu przeznaczono na remonty szkół i przedszkoli,
a także na budowę nowej szkoły początkowej w Mariampolu. Inwestycje na Litwie są często współfinansowane przez samorządy rejonowe i miasto Wilno. Dzięki wsparciu Senatu wyremontowano m.in. wileńskie
przedszkola „Kluczyk”, „Uśmiech” i „Jutrzenka”, Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach, szkoły
średnie w Grigiszkach, Jaszunach i Bujwidach, a także podstawowe – im. Jana Pawła II w Wilnie i w Kolonii Wileńskiej.
W ramach zadań inwestycyjnych kontynuowano budowę szkoły z przedszkolem w Pojana Mikuli
w Rumunii, remonty Domu Polskiego w Buenos Aires i szkoły średniej w Daugavpils (Łotwa). Rozpoczęto
remont obiektu dla Polskiej Macierzy Szkolnej w Comblain La Tour w Belgii. Senat wsparł remonty Domu
Polskiego w Buenos Aires i polskiej szkoły sobotniej przy polskim ośrodku społecznym w Londynie, a także renowację obiektów sakralnych na Ukrainie. Wyremontowano również salę do nauki języka polskiego
na Erewańskim Uniwersytecie Państwowym.
W 2009 r. kontynuowano 6 zadań inwestycyjnych z lat ubiegłych. Najważniejsze z nich to: zakończenie budowy szkoły z przedszkolem w Pojana Mikuli, remont Domu Polskiego w Buenos Aires, budowa
szkoły początkowej w Mariampolu oraz odbudowa i adaptacja klasztoru z przeznaczeniem na Młodzieżowe Centrum Pokoju i Pojednania w Bołszowcach (Ukraina). Zlecono też 27 nowych zadań inwestycyjnych,
w tym m.in. przebudowę budynku Archiwum Instytutu Literackiego w Maissons Laffitte (Francja), przebudowę obiektu na przedszkole w Niemenczynie (Litwa), remont w szkole podstawowej w Podborzu (Litwa),
remont szkoły początkowej „Zielone Wzgórze” w Wilnie, roboty budowlano-instalacyjne w szkole średniej
w Białej Wace (Litwa), zakup działki w miejscu urodzin marszałka J. Piłsudskiego w Zułowie (Litwa),
roboty budowlane w Domu Polskim w Nawisu (Czechy).

Zadania programowe
Od lat do głównych wykonawców tych zadań należą: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Fundacja
„Pomoc Polakom na Wschodzie” i Fundacja SEMPER POLONIA. W 2008 r. najwięcej środków przeznaczono na wspieranie rozwoju oświaty polonijnej i polskiej poza granicami kraju. W 2009 r. największą
część stanowiły zadania związane ze wzmacnianiem więzi z krajem młodzieży polskiej i polonijnej poprzez wspieranie różnych form nauczania języka polskiego, literatury i kultury polskiej oraz kontynuację
programu pomocy szkołom polskim i placówkom oświatowym na Litwie i Łotwie. Prezydium Senatu znaczącą kwotę przeznaczyło też na aktywizację młodzieży polskiej i polonijnej w środowiskach lokalnych
m.in. poprzez szkolenie liderów.

Oświata polonijna
Od lat priorytetem Senatu w działaniach na rzecz Polonii i Polaków za granicą jest wspieranie rozwoju oświaty polonijnej. Realizując to zadanie, pomagano w rozwoju oświaty środowisk polonijnych na
całym świecie: wspomagano podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli języka polskiego,
wyposażano sale lekcyjne w szkołach polskich, tworzono sobotnie szkoły języka polskiego, organizowano
konkursy języka polskiego, obozy i kolonie językowe. Szczególnie dużą pomoc skierowano na Litwę. Gdyby nie wsparcie z ojczyzny, większość tamtejszych polskich szkół miałaby problemy z dostosowaniem się
do wymogów litewskiego systemu oświatowego.
Przykłady programów realizowanych przez partnerów Senatu:
program szkół patronackich (Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”);
wspieranie edukacji polskiej na Wschodzie (Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”) – nie tylko pomaga to młodemu pokoleniu Polaków podnosić poziom wykształcenia, ale także kreuje pozytywny wizerunek mniejszości polskiej w środowiskach inteligenckich i opiniotwórczych kraju zamieszkania i daje szansę odrodzenia inteligencji polskiej, świadomej tożsamości narodowej,
m.in. w Mołdawii, na Ukrainie, Łotwie, w Estonii, Czechach, Słowacji, Słowenii, na Węgrzech,
Cyprze, w Kazachstanie, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanie, Rumunii, Bułgarii, Rosji;
program „Szansa dla maturzysty” (Fundacja SEMPER POLONIA) – realizowany od 1998 r., adresowany do młodzieży polskiego pochodzenia, która kończąc szkołę średnią, pragnie kontynuować
naukę na studiach wyższych w kraju swojego zamieszkania;
program stypendialny (Fundacja SEMPER POLONIA) – adresowany do młodego pokolenia Polonii
i rodaków z zagranicy, zmierzający do wspierania aktywizacji oświatowo-zawodowej;

•
•
•
•
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„Ex Libris Polonia” (Fundacja SEMPER POLONIA) – realizowany od 11 lat, mający na
• program
celu wzbogacanie i tworzenie nowych księgozbiorów w pracowniach polonistycznych, szkołach pol-

•

skich i instytucjach polonijnych, bibliotekach publicznych, polskich parafiach i klubach polonijnych
w większych skupiskach Polonii, a także doposażanie tych instytucji w pomoce dydaktyczne;
program „Polonijny sport dzieci i młodzieży” (Fundacja SEMPER POLONIA).

Pomoc Polakom na Białorusi
Senat, ze względu na sytuację na Białorusi, szczególną opieką otacza Polaków tam mieszkających.
Wpływają na to działania władz tego kraju wobec nieuznawanego przez nie Związku Polaków, kierowanego przez Andżelikę Borys, a także zmniejszająca się liczba osób uczących się języka polskiego, deprecjonowanie polskiego szkolnictwa czy ograniczanie liczby nauczycieli delegowanych z Polski.
Ze wsparcia Senatu korzystają: Polska Macierz Szkolna na Białorusi, Związek Polaków na Białorusi,
Związek Harcerstwa Polskiego, polskie parafie rzymskokatolickie i zgromadzenia zakonne. Polakom tam
mieszkającym udzielana jest m.in. pomoc charytatywna dla będących w trudnej sytuacji bytowej. Senat
wspiera też inicjatywy medialne, edukacyjne, kulturalne, aktywizację społeczności polskiej w zakresie działalności gospodarczej i środowiskowej czy wyjazdy dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia do Polski.

Nowa polska emigracja w UE
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wywołało nową falę migracji zarobkowej Polaków do
wielu krajów Wspólnoty. Senat, dostrzegając znaczenie tego zjawiska i związane z nim problemy, stara się
odpowiadać na potrzeby środowiska polskich migrantów.
Na przełomie stycznia i lutego 2008 r.
przewodniczący i wiceprzewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, senatorowie Andrzej Person
i Roman Ludwiczuk, odwiedzili Irlandię
i Wielką Brytanią, by zapoznać się z sytuacją, warunkami życia i potrzebami tamtejszych środowisk polskich. Podczas spotkań
wskazywano przede wszystkimi na kwestie
edukacyjne – nauki języka i kultury polskiej
dzieci polskich pracowników, zatrudnienia
Polaków na Wyspach, a także na sprawy
kultury i integracji polskiej społeczności.
Uchwałą Prezydium Senatu VI kadencji z 22 VI 2007 r. powołano Zespół Doradców ds. Migracji Obywateli Polskich do
Państw Członkowskich Unii Europejskiej.
Jego zadania to wyrażanie opinii na temat procesów i zjawisk towarzyszących emigracji ekonomicznej obywateli polskich do państw UE oraz kierunków działań Senatu w sprawach związanych z migracją. Podczas
inauguracyjnego posiedzenia zespołu, 18 III 2008 r., marszałek Bogdan Borusewicz wręczył jego członkom
– przedstawicielom nauki, organizacji pozarządowych i środowisk polonijnych akty powołania. W skład zespołu weszli: prof. Marek Okólski, doc. Marek Kupiszewski, dr Paweł Kaczmarczyk, prof. Krystyna Iglicka,
prezydent honorowy Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Helena Miziniak, prezes Stowarzyszenia Polskiego w Irlandii Północnej Maciej Bator oraz koordynator projektów Polskiego Centrum Informacji i Kultury w Dublinie Marek Czenczek.
Najciekawsze inicjatywy na rzecz nowej migracji Polaków do państw UE wsparte dzięki środkom
Senatu to:
dofinansowanie ośrodka dla osób zagrożonych marginalizacją społeczną w Paryżu (Stowarzyszenie
„Wspólnota Polska”);
punkty informacyjne dla polskiej emigracji w Barcelonie i Madrycie;
Centrum Rozwoju, Terapii i Wsparcia „Feniks” w Edynburgu;
Polskie Centrum Porad Prawnych i Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii, prowadzące
w Londynie punkt informacyjny dla emigracji i sobotnią szkołę polską przy Polskim Ośrodku
Społecznym.

•
•
•
•
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Polonijna Rada Konsultacyjna
przy Marszałku Senatu VII kadencji
Zadaniem Polonijnej Rady Konsultacyjnej, powołanej uchwałą Senatu z 21 VI 2002 r., jest wyrażanie
opinii w sprawach istotnych dla Polonii i Polaków za granicą, na temat projektów aktów normatywnych ich
dotyczących, a także o kierunkach działań Senatu i jego organów w sprawach Polonii i Polaków za granicą.
Temat
inauguracyjnego
posiedzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej
przy
Marszałku
Senatu
VII kadencji (23–24 VI 2008 r.) to „Kraj a
Polonia i Polacy w świecie – wyzwania XXI
w”. Marszałek Bogdan Borusewicz wręczył
akty nominacji członkom rady. Otrzymali
je: Andrzej Alwast – prezes Rady Naczelnej
Polonii Australijskiej i Nowozelandzkiej, Kazimierz Anhalt – koordynator ds. Rozwoju
Federacji Organizacji Polskich w Irlandii,
Andżelika Borys – prezes Związku Polaków
na Białorusi, Emilia Chmielowa – prezes
FederacjiOrganizacji Polskich na Ukrainie,
André Hamerski – prezes Centralnej Reprezentacji Wspólnoty Brazylijsko-Polskiej
BRASPOL, Józef Kwiatkowski – prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, Władysław Lizoń – prezes Kongresu Polonii
Kanadyjskiej, Jan Mokrzycki – prezes Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii, Tadeusz A. Pilat – prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Aleksander Sielicki – zastępca kierownika Centrum Kultur
Kubania w Krasnodarze i Władysław Zachariasiewicz ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
Rada pracowała w trzech zespołach tematycznych: ds. Polaków na Wschodzie, ds. Polonii Europejskiej
oraz ds. Polonii i Polaków na pozostałych kontynentach. W obradach uczestniczyli eksperci, przedstawiciele
ministerstw i organizacji pozarządowych. W przyjętych wnioskach końcowych stwierdzono m.in., że dla
Rady Konsultacyjnej podstawową sprawą jest utrzymanie zarówno opieki Senatu nad Polonią, jak i modelu
finansowania działalności. Wyrażono także poparcie dla Związku Polaków na Białorusi, kierowanego przez
Andżelikę Borys.
Zaapelowano o jak najrychlejsze i zdecydowane działania w sprawach: pisowni nazwisk polskich na Litwie, używania języka polskiego (ojczystego) w miejscach zwartego zamieszkania ludności, realizacji traktatu polsko-niemieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem finansowania organizacji polonijnych i edukacji polonijnej. Zwrócono uwagę na trudności związane z edukacją w Niemczech
i na potrzebę zmiany polityki wobec młodzieży zarówno Polonii, jak i władz polskich. Wskazano też
na potrzebę objęcia ustawą o Karcie Polaka również bezpaństwowców, mieszkańców krajów bałkańskich i osób z innych środowisk polonijnych, a także zapewnienia powszechnego dostępu do Kart Polaka, w szczególności na Ukrainie i Białorusi. Dostrzeżono konieczność uchwalenia nowej i nowoczesnej ustawy o obywatelstwie. Postulowano
konsultowanie ustaw i raportów dotyczących Polonii przynajmniej z ważniejszymi
organizacjami polonijnymi oraz utworzenie wspólnego i spójnego planu promocji
pozytywnego wizerunku Polski i Polaków
w świecie.
2. posiedzenie Polonijnej Rady Konsultacyjnej odbyło się 21 i 22 IX 2009 r. pod
hasłem: „Perspektywy współpracy kraj
– emigracja, Polonia i Polacy za granicą
w 2010 roku”. Omówiono na nim kwestie
oświaty polonijnej i polskiej za granicą,
przede wszystkim w kontekście, przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, „Programu rozwoju oświaty polskiej
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poza granicami i oświaty polonijnej na lata 2009–2011”. Zajęto się też integracją ruchu polonijnego, udziałem Polonii w wyborach, obroną dobrego imienia Polski, działaniami TVP Polonia planowanymi na 2010 r.
Zapoznano się z komunikatem Kancelarii Senatu w sprawie wykorzystania środków finansowych w ramach programów Unii Europejskiej.

Światowy Dzień Polonii i Polaków za granicą
Przypadający 2 maja Dzień Polonii i Polaków za Granicą ustanowiono z inicjatywy Senatu
w 2002 r. w uznaniu wielowiekowego dorobku oraz wkładu Polonii w odzyskanie przez Polskę niepodległości, aby okazać wdzięczność Polakom za granicą za pomoc krajowi w najtrudniejszych momentach historii. Z tej okazji marszałek Senatu zwraca się za pośrednictwem Telewizji Polonia do Polaków
mieszkających za granicą. Jednocześnie co roku uroczyste obchody tego dnia są też organizowane
w innym kraju. Dzień Polonii daje poczucie wspólnoty, umacnia narodową tożsamość, stwarza okazję
do wspomnień, spotkań i rozmów. W ten sposób Senat dziękuje Polonii i Polakom za granicą za pamięć o Ojczyźnie, za wysiłek włożony w pielęgnowanie obyczajów, kultury, religii, podtrzymywanie
znajomości języka polskiego.
„Co roku w innym kraju świętujemy Dzień Polonii. Chcemy, by Polacy na całym świecie czuli, że mają
w Polsce oparcie i że o nich pamiętamy” – mówił w swoim telewizyjnym przemówieniu w maju 2009 r. marszałek Bogdan Borusewicz. Zdaniem marszałka, nasi rodacy rozsiani po świecie powinni mieć poczucie,
że Polska dba o nich i że to stały element polityki państwa.
„Dzień Polonii daje poczucie wspólnoty, umacnia tożsamość narodową i jest okazją do spotkań
i rozmów. Wierzę, że moi Rodacy będą spotykać się także poza świątecznymi dniami, będą się jednoczyć i wzajemnie wspierać. Chciałbym, żeby Polacy pracowali dla dobra swoich nowych ojczyzn, by
tworzyli elity w krajach zamieszkania” – takie życzenia marszałek skierował do rodaków z okazji ich
święta w 2009 r.
Ateny – obchody w 2008 r. Uczestniczyli w nich marszałek Bogdan Borusewicz, przedstawiciele Sejmu i Senatu,
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska” i organizacji polonijnych z Białorusi, Ukrainy, Grecji, Bułgarii, Macedonii, Serbii i Turcji.
Delegacja parlamentu złożyła też wizytę w Szkole Polskiej im. Zygmunta Mineyki, spotkała się z przedstawicielami Polonijnego Klubu Sportowego „Panpolonikos”,
greckich mediów, reprezentantami tamtejszej Polonii
i środowisk polonijnych przybyłych na uroczystości
z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą.

Petersburg – obchody w 2009 r. Obecni byli parlamentarzyści z marszałkiem Bogdanem Borusewiczem, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Fundacji „Pomoc Polakom na
Wschodzie”, Fundacji SEMPER POLONIA, organizacji
polonijnych z całej Rosji, a także z Danii, Finlandii, Szwecji, Norwegii i Łotwy. Wręczając Karty Polaka przedstawicielom rosyjskiej Polonii w Petersburgu, marszałek podkreślił, jak ważne znaczenie ma ten dokument dla państwa
polskiego, a w szczególności dla naszych rodaków mieszkających za granicą.
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Wydarzenia
Udział marszałka Bogdana Borusewicza (9-10 XII 2007 r.)
w uroczystości zaprzysiężenia prezydent Argentyny
Cristiny Kirchner był okazją do spotkań z tamtejszą
Polonią. Na zdjęciu: marszałek wśród uczestników
98. Pielgrzymki Polskiej do sanktuarium w Lujan koło
Buenos Aires.

III Dyktando Polskie w Grodnie i Brześciu (6 IV 2008 r.).
Zorganizowano je mimo utrudnień ze strony miejscowych
władz. Sprawdzian, w którym wzięło udział 260 osób, przygotowali naukowcy z Uniwersytetu w Białymstoku. Gościem
uroczystości była wicemarszałek Krystyna Bochenek, pomysłodawczyni odbywającego się od 20 lat ogólnopolskiego dyktanda w Katowicach.

Nagrody marszałka Senatu i nagrody Fidelis Poloniae 2008
na zakończenie XVI Światowego Forum Mediów Polonijnych
(16 IX 2008 r.). Marszałek Bogdan Borusewicz wręczył nagrody laureatom konkursu dziennikarskiego „Polacy na
ścieżkach świata – blaski i cienie emigracji”, a także nagrody Fidelis Poloniae 2008, przyznawane przez Małopolskie
Forum Współpracy z Polonią.

Inauguracja roku szkolnego 2008/09 w Polskiej Szkole Społecznej
im. Ignacego Domeyki w Brześciu. Szkoła powstała w 1988 r. liczy
około 300 uczniów.
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Obchody 75-lecia Kongresu Polonii Kanadyjskiej (15–19
X 2008 r.). W uroczystościach wziął udział przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami
za Granicą senator Andrzej Person.

22 X 2008 r. w Senacie wicemarszałek Marek Ziółkowski
spotkał się z uczestnikami I Światowego Zjazdu Konsulów Honorowych Rzeczypospolitej Polskiej. Podziękował im za to, że są najlepszymi ambasadorami polskości
na świecie i w imieniu Senatu zadeklarował współpracę.
Jak podkreślił, obecny zjazd to znakomity pomysł, ponieważ Polska chce zaznaczyć swoją obecność na całym
świecie.

22 VI 2009 r. marszałek Bogdan Borusewicz wziął udział w ceremonii zamknięcia
VII Polonijnego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Iwonicz-Zdrój
2009, dotowanego ze środków Kancelarii Senatu za pośrednictwem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Podczas uroczystości marszałek wręczył statuetki 17 zespołom występującym w koncercie galowym, sam otrzymał specjalną statuetkę od
dyrektora festiwalu Mariusza Grudnia. W tegorocznym festiwalu wzięło udział
550 dzieci polskiego pochodzenia w wieku od 7 do 16 lat, mieszkających w ośmiu
krajach świata. Najwięcej zespołów przyjechało z Kanady i Stanów Zjednoczonych.
Były też reprezentacje Polonii z Czech, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Białorusi i Rosji.

145

KRONIKA SENATU RP – VII KADENCJA
Wizyta członków Związku Sybiraków w Republice
Południowej Afryki (25 VI 2009 r.) u wicemarszałka Marka Ziółkowskiego.

25 VIII 2009 r. w Senacie podsumowano akcję „Lato z Polską” – program edukacyjny zainicjowany przez Zjednoczenie Społeczne „Związek Polaków na Białorusi”, realizowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Pobyt dzieci
i młodzieży z polskich rodzin mieszkających na Białorusi
finansował Senat wspólnie z samorządami. W uroczystości
wzięli udział prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
Maciej Płażyński, przewodnicząca Związku Polaków na
Białorusi Andżelika Borys i marszałek Bogdan Borusewicz.
Jak podkreślano, w szerzeniu oświaty polskiej na Białorusi ogromną rolę odgrywa pobyt dzieci i młodzieży w Polsce.
Projekty edukacyjne realizowane w naszym kraju owocują
m.in. tworzeniem kolejnych punktów nauki języka polskiego
za wschodnią granicą.

17 IX 2009 r., w 70. rocznicę inwazji sowieckiej na Polskę,
w Senacie uroczyście uruchomiono Wirtualne Muzeum Kresy – Syberia. Ten unikatowy projekt multimedialnego muzeum
w Internecie opowiada mało znane wydarzenia polskiej „gehenny Wschodu” oraz losy jej ofiar i osób ocalonych. Na stronie
http://www.kresy-siberia.org docelowo, do 2011 r., ma funkcjonować 26 muzealnych sal tematycznych, gdzie będzie można
znaleźć informacje, zdjęcia i materiały archiwalne, dotyczące losów obywateli RP w czasie II wojny światowej, a w szczególności
wpływu agresji sowieckiej na życie wielu tysięcy polskich rodzin.
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Otwarcie szkoły w Pojana Mikuli, w Rumunii (9 X 2009 r.),
wybudowanej ze środków Senatu.

Senacka uroczystość z okazji 65. rocznicy przybycia polskich dzieci-tułaczy do Nowej Zelandii (19 XI 2009 r.). Uroczystość połączona była
z promocją książki „Droga i pamięć. Z Syberii na antypody” Krystyny Tomaszyk, która była świadkiem tamtych wydarzeń i opisała epopeję polskich dzieci. Podczas spotkania wspominała traumatyczne przeżycia z dzieciństwa, opowiadała o trudnym powrocie do normalności i dziękowała obecnym na spotkaniu ambasadorom Iranu i Nowej Zelandii za pomoc Polakom w tamtych ciężkich czasach.
Grupa 733 polskich dzieci, sierot ocalonych z „nieludzkiej ziemi”, na zaproszenie ówczesnego premiera Nowej Zelandii Petera Frasera na
początku listopada 1944 r. dotarła do Wellington. Do Nowej Zelandii przypłynęły głównie sieroty po zesłanych na Syberię Polakach z Kresów Wschodnich. Znalazły w Nowej Zelandii dom i drugą ojczyznę. Rząd nowozelandzki udzielił im schronienia w miejscowości Pahiatua,
w byłym obozie wojskowym. Do dziś w Nowej Zelandii żyje około 400 dzieci z Pahiatua.

Spotkanie wicemarszałka Zbigniewa Romaszewskiego z grupą parlamentarzystów i samorządowców
polskiego pochodzenia z Litwy, Łotwy, Ukrainy i Rumunii (11 XII 2009 r.), uczestniczących w projekcie
„Utwórzmy Forum Parlamentarzystów i Samorządowców za Granicą” .

147

VII.
PATRONACKA
ROLA SENATU

PATRONACKA ROLA SENATU

Rok Olgi i Andrzeja Małkowskich
Rada Naczelna ZHP 12 I 2008 r. ogłosiła rok 2008 Rokiem Olgi i Andrzeja Małkowskich. W jej
uchwale napisano m.in.: „całym swoim życiem potwierdzili wierność harcerskim ideałom – służby Bogu,
Polsce i bliźnim. Swoją wytrwałą pracą, całkowitym oddaniem idei harcerskiej, dzielnością postaw i bogactwem dokonań stali się niekwestionowanymi autorytetami i wzorcami osobowymi”. Pod tekstem uchwały
podpisał się przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego hm. Adam Massalski, senator RP.
Senat 7 II 2008 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia roku
2008 Rokiem Andrzeja i Olgi Małkowskich, w tym roku minęła bowiem 120. rocznica ich urodzin. W uchwale napisano m.in.: „Harcerstwo powstało z połączenia ideałów i metodyki skautingu oraz
dążeń niepodległościowych, przygotowujących młodzież przez wychowanie etyczno-moralne, rozwój sprawności fizycznej i szkolenie
wojskowe do walki o niepodległą Polskę. Jednym z twórców harcerstwa był Andrzej Małkowski, wybitny instruktor oraz wychowawca,
działacz młodzieżowych organizacji niepodległościowych i abstynenckich. Przeniósł on na grunt polski zasady i ideały skautingu oraz
zaadaptował je do polskich warunków poprzez uczynienie podstawami wychowawczymi harcerstwa służbę Bogu, Polsce i bliźnim”.
Przypomniano też, że A. Małkowski był organizatorem pierwszych
drużyn harcerzy, członkiem pierwszej Komendy Skautowej i redaktorem „Skauta”, pierwszego polskiego pisma skautowego. Zginął
w 1919 r., gdy płynął do Odessy z misją wojskową.
Jego żona Olga organizowała pierwsze drużyny harcerek.
Całe życie poświęciła harcerskiej służbie. Była nauczycielką,
wybitną instruktorką, wychowawczynią wielu pokoleń instruktorek
harcerskich, działaczek światowego skautingu żeńskiego. W czasie II wojny światowej przebywała
w Wielkiej Brytanii. Szczególnie dużo czasu poświęcała placówkom opiekuńczo-wychowawczym. Wróciła
do kraju w 1961 r. Zmarła w 1979 r. w Zakopanem.
W uchwale napisano także, iż Senat ogłasza rok 2008 Rokiem Andrzeja i Olgi Małkowskich „pełen
uznania dla działalności polskiego harcerstwa, którego 100. rocznica powstania przypada w 2010 r., dla
jego wartości wychowawczych, które kształtowały przez cały wiek dwudziesty oraz kształtują nadal
osobowości i postawy etyczne kolejnych pokoleń polskiej młodzieży w duchu służby i braterstwa”.
12 II 2008 r. władze ZHR wystosowały do senatora Kazimierza Wiatra list z podziękowaniami
dla wszystkich senatorów za zaangażowanie w sprawę upamiętnienia twórców harcerstwa polskiego
w związku z uchwałą Senatu, ustanawiającą rok 2008 Rokiem Andrzeja i Olgi Małkowskich: „Pragniemy
wyrazić wyrazy uznania za troskę o pamięć o polskim harcerstwie wczoraj i dziś dla senatora hm. prof.
Kazimierza Wiatra. Jego starania i praca na forum Senatu RP, aby rok 2008 został ogłoszony Rokiem
Andrzeja i Olgi Małkowskich, stały się powodem do radości wielu tysięcy harcerek i harcerzy, rozsianych
po całym świecie. Wyrazy uznania należą się również za słowa, skierowane do obecnych na sali obrad
Senatu pań i panów senatorów, a także zaproszonych gości. Druh Kazimierz Wiatr w dobitny sposób
pokazał w nich, jak wielką rolę odgrywało i odgrywa harcerstwo w Polsce w kształtowaniu społeczeństwa
obywatelskiego, opartego na wolności i nauczaniu Jana Pawła II”.
22 II 2008 r., w Dniu Myśli Braterskiej (święto obchodzone przez harcerzy i skautów na całym
świecie), w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość, podczas której prezydent Lech Kaczyński objął
honorowym protektoratem organizacje harcerskie: Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa
Rzeczypospolitej, Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” FSE, Stowarzyszenie Harcerskie
oraz Związek Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju. W uroczystości wzięli m.in. posłowie
i senatorowie oraz przedstawiciele Szarych Szeregów, związków harcerskich z Ukrainy, Białorusi i Litwy
oraz organizacji kombatanckich.
15 III 2008 r. Komenda Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego w Stanach Zjednoczonych wydała
rozkaz naczelnika, w którym poinformowano o uchwale Senatu w sprawie ogłoszenia roku 2008 Rokiem
Olgi i Andrzeja Małkowskich.
10 V 2008 r. w Senacie, z inicjatywy Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Głównej Kwatery
Związku Harcerstwa Polskiego, odbyła się konferencja „Patriotyzm jutra a wyzwania współczesnego
harcerstwa. Rola harcerstwa w państwie”. Przewodniczący komisji nauki senator Kazimierz Wiatr
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podkreślił, że uchwała Senatu jest
wyrazem szacunku i uznania nie tylko dla
twórców polskiego harcerstwa, ale także
dla całej organizacji, dla pracy społecznej
wszystkich harcerek i harcerzy. Hm.
Grzegorz Nowik mówił o roli i miejscu
harcerstwa w państwie, prof. Andrzej
Janowski poruszył kwestię roli harcerstwa
we
współczesnym
społeczeństwie.
Uczestnicy konferencji debatowali na
temat patriotyzmu jutra. Senator K. Wiatr
mówił o trzech poziomach patriotyzmu:
pierwszy to wiedza o państwie, narodzie,
znajomość historii, języka, kultury,
obyczajów, drugi – to ta cała wiedza
wzbogacona o emocje, wrażliwość, trzeci
– to wszystko wzbogacone o odpowiedzialność za państwo i naród. Zdaniem senatora, harcerstwo potrafi
łączyć tak rozumiany patriotyzm z nowoczesnością.
11 VI 2008 r. w Łazienkach Królewskich w Warszawie po raz pierwszy zaprezentowano ekspozycję
„Harcerskie dekady – Olga i Andrzej Małkowscy”. Uroczystego otwarcia dokonali marszałek Sejmu Bronisław
Komorowski i przewodniczący Komisji Kultury i Środków Przekazu senator Piotr Ł.J. Andrzejewski. Na
wystawie zaprezentowano unikatowe zbiory Muzeum Harcerstwa w Warszawie, m.in. sztandary
i fotografie z pierwszych lat istnienia organizacji na ziemiach polskich, historyczne dokumenty,
pamiątki po Oldze i Andrzeju Małkowskich. Organizatorem i pomysłodawcą wystawy było
Muzeum Harcerstwa.
9–25 VI 2008 r. w Senacie prezentowano wystawę poświęconą życiu i działalności Andrzeja i Olgi
Małkowskich. Przygotowały ją Związek Harcerstwa Polskiego i Muzeum Harcerstwa w Warszawie.
4 XI 2008 r., w 97. rocznicę pobytu w Rzeszowie Andrzeja Małkowskiego, w Teatrze im. Wandy
Siemaszkowej odbyła się konferencja zatytułowana „Harcerstwo w służbie Niepodległej”. Przygotował ją
Zarząd Okręgu Podkarpackiego ZHR i komitet organizacyjny w składzie senatorowie: Kazimierz Wiatr,
Władysław Ortyl, Stanisław Piotrowicz, Zdzisław Pupa i Stanisław Zając, oraz harcmistrz ZHR Ireneusz
Dzieszko. Honorowy patronat nad imprezą objęli prezydent Lech Kaczyński i biskup Kazimierz Górny,
ordynariusz rzeszowski. Konferencja miała charakter edukacyjny. Długoletni harcmistrz, a obecnie senator
K. Wiatr przedstawił walkę harcerstwa niepokornego z komunistycznym zniewoleniem Polski. Następnie
wręczył biskupowi K. Górnemu pamiątkowy medal Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP, dziękując
za wieloletnią pomoc i opiekę duszpasterską nad harcerstwem.
15 XI 2008 r. krakowski Ośrodek Studiów nad Dziejami Harcerstwa przy Zarządzie Okręgu
Małopolskiego ZHR zorganizował konferencję z cyklu „Olga i Andrzej Małkowscy – twórcy harcerstwa
w tyglu historii”. Senator Kazimierz Wiatr wygłosił na niej referat „Postać Andrzeja Małkowskiego
w programie i legendzie KIHAM (Krąg Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego)”.
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Rok Polskiej Demokracji, XX-lecie Senatu
Senat 7 XI 2008 r. podjął uchwałę o ogłoszeniu roku 2009 Rokiem Polskiej Demokracji. Jak napisano
w jej tekście, 4 VI 2009 r. upłynęło 20 lat od wyborów, które zapoczątkowały demokratyczne przemiany.
Do istnienia został przywrócony Senat, a w pełni wolne i demokratyczne wybory do niego stały się symbolem
powrotu Polski do rodziny krajów demokratycznych. W uchwale zawarto też
apel do wszystkich obywateli RP o pielęgnowanie demokratycznych tradycji
i szerzenie demokratycznych obyczajów w życiu społecznym, a do nauczycieli,
wychowawców młodych Polaków – o kształtowanie postaw demokratycznych
młodego pokolenia. Senat zachęcił też władze państwowe i samorządowe
do podejmowania inicjatyw sprzyjających ugruntowaniu demokratycznych
reguł postępowania. „Polskość, polska kultura, obyczaje i historyczna pamięć
są nierozerwalnie złączone z demokracją. Uważamy przeto, że Rok Polskiej
Demokracji powinien być czasem umacniania naszych demokratycznych
tradycji oraz wartości” – napisano w uchwale.
Już we wrześniu 2008 r. wraz z Centrum Edukacji Obywatelskiej
uruchomiono projekt edukacyjny „Senat młodych senatorów”. Wprowadzono
też pilotażowy program edukacyjny „Społeczeństwo obywatelskie”, którego
finał odbył się w Senacie w maju 2009 r. Młodzież przedstawiła swoje prace:
prezentacje multimedialne i plakaty zawierające symbole idei demokracji.
15 I 2009 r. Senat zainaugurował obchody Roku Polskiej Demokracji. Rozpoczął je wykład prof. dr.
hab. Tomasza Schramma z Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu „Tradycje
polskiego parlamentaryzmu w XX w.”.
20 I 2009 r. dla młodzieży 100 szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce zorganizowano symulację
obrad Senatu dotyczącą obowiązku głosowania w wyborach parlamentarnych. W wyniku głosowania
uczniowie nie zgodzili się na wprowadzenie takiego rozwiązania.
W styczniu 2009 r. ogłoszono konkurs dla dziennikarzy „XX-lecie polskiej demokracji - moje życie zmieniło
się, bo Polska odzyskała wolność”, rozstrzygnięty we wrześniu 2009 r. Celem było ukazanie związków między
zmianą ustroju w Polsce a sytuacją emigrantów i Polaków żyjących poza granicami i pokazanie, jaki wpływ na losy
Polaków miało odzyskanie suwerenności przez Polskę w 1989 r.
W styczniu 2009 r. ogłoszono także konkurs na plakat „Rok Polskiej Demokracji”, rozstrzygnięty w marcu
2009 r. Przyznano jedną nagrodę główną i dwa wyróżnienia. Spośród 70 prac 37 wyeksponowano na wystawie
w Senacie. Wystawa plakatów gościła m.in. w Gdańsku, Krakowie, Katowicach, Rybniku i Zakopanem.
20 I 2009 r. w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli otwarto wystawę „Polska. Tradycje
parlamentaryzmu do 1791 roku”, prezentującą historię i dorobek polskiego parlamentaryzmu.
20 II 2009 r. w Senacie 110 uczniów gimnazjów uczestniczyło w zajęciach zorganizowanych w ramach
programu „Edukacja dla demokracji”, składającego się z dwóch części: historycznej i współczesnej.
Finałowy etap odbył się 23 V 2009 r.
15 V 2009 r. w zabrzańskim Domu Muzyki i Tańca odbył się koncert „XX lat polskiej demokracji”,
zorganizowany przez wicemarszałek Krystynę Bochenek, posła do Parlamentu Europejskiego Jerzego
Buzka i prezydenta Zabrza Małgorzatę Mańkę-Szulik. Wzięli w nim udział m.in. parlamentarzyści wybrani
w wyborach 4 VI 1989 r. z list Komitetu Obywatelskiego.
29 V 2009 r. w Senacie odbyła się konferencja historyczno-politologiczna „Dwadzieścia lat po
przełomie; tradycje i współczesność demokracji parlamentarnej w Polsce”, współorganizowana przez
Polskie Towarzystwo Historyczne i Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych.
1 VI 2009 r. w sali obrad Rady Miasta Gdańska marszałek Bogdan Borusewicz spotkał się z byłymi
działaczami Komitetów Obywatelskich „Solidarność” z okazji 20. rocznicy wyborów 4 czerwca.
2 i 3 VI 2009 r. odbyły się parlamentarne obchody 20. rocznicy wyborów 4 VI 1989 r. z udziałem
przedstawicieli europejskich parlamentów i przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Hansa-Gerta Poetteringa.
3 VI 2009 r. w parlamencie otwarto wystawę „Polska droga do wolności 1980–1989”, prezentującą
wydarzenia lat osiemdziesiątych XX w.
3 VI 2009 r. odbyło się wspólne posiedzenie posłów i senatorów, poświęcone 20. rocznicy odzyskania
przez Polskę wolności i demokracji.
3 VI 2009 r. w Senacie odbyło się spotkanie przewodniczących parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej.
Obrady koncentrowały się wokół bezpieczeństwa dostaw energetycznych i Partnerstwa Wschodniego.
4 VI 2009 r. w Gdańsku odbyła się międzynarodowa konferencja „Solidarność i upadek komunizmu”
z udziałem marszałka B. Borusewicza.
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6 VI 2009 r. w Warszawie, we współpracy Muzeum Historii Polski z Kancelarią Senatu,
zorganizowano piknik historyczny, poświęcony wydarzeniom najnowszej historii Polski. Odbył się też bieg
o Puchar Marszałka Senatu, w którym wzięło udział 500 osób.
6 VI 2009 r. w Sali Kolumnowej Sejmu odbyło się uroczyste spotkanie byłych posłów i senatorów
Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego z okazji 20. rocznicy wolnych wyborów z 1989 r.
17 VI 2009 r. w Senacie otwarto wystawę plakatów wyborczych „Wybory’89”, przygotowaną przez
Stowarzyszenie Wolnego Słowa.
24 VI 2009 r. marszałek B. Borusewicz wystosował listy z podziękowaniem do przewodniczącego
Senatu Johna Hogga i przewodniczącego Izby Reprezentantów Związku Australijskiego Harry’ego Jenkinsa.
Parlament australijski przyjął rezolucje upamiętniające 20. rocznicę pierwszych wolnych wyborów w Polsce.
3 VII 2009 r. Senat zebrał się na swoim uroczystym 37. posiedzeniu w sali posiedzeń Sejmu – miejscu
pierwszego posiedzenia Senatu I kadencji w 1989 r. Wzięli w nim udział przedstawiciele najwyższych
władz państwowych i senatorowie, którzy sprawowali mandat w latach 1989–2009.
4 VII 2009 r., w rocznicę pierwszego posiedzenia odrodzonego Senatu, zorganizowano dzień
otwarty i zjazd rówieśników Senatu, czyli osób urodzonych 4 lipca 1989 r. Marszałek B. Borusewicz wraz
z nimi zasadził dąb w ogrodach Senatu.
W lipcu i sierpniu 2009 r. w Senacie prezentowano wystawę, przedstawiającą dzieje polskiej
demokracji szlacheckiej I Rzeczypospolitej.
18 IX 2009 r. w Senacie, pod patronatem marszałka Senatu, z okazji Międzynarodowego Dnia Demokracji
odbyła się debata „Mosty na Wschód. Jak polskie organizacje pozarządowe mogą wspierać młode demokracje”.
8 IX 2009 r. w Wiedniu otwarto wystawę „Drogi do wolności – przez Solidarność do Europy”.
Na Zalewie Zegrzyńskim koło Warszawy, pod patronatem marszałka Bogdana Borusewicza, odbyły
się regaty żeglarskie z okazji 20-lecia odrodzonego Senatu Ziółkowski (20 IX 2009 r.). W zawodach,
zorganizowanych przez Yacht Klub Polski, kilkadziesiąt załóg walczyło o puchar Polski w polskiej
narodowej klasie omega. Puchary zwycięzcom wręczał wicemarszałek Marek Ziółkowski.
22–24 X 2009 r. w Gdańsku odbyło się Nadzwyczajne Spotkanie Stowarzyszenia Senatów Europy.
Obrady odbywały się pod hasłem „Demokracja w Europie w dwadzieścia lat po pierwszych wolnych
wyborach na wschód od Muru Berlińskiego – Europa w świecie w dwadzieścia lat po zimnej wojnie”.
11 XI 2009 r. z okazji Narodowego Święta Niepodległości Sejm i Senat zorganizowały dzień otwarty.
Parlament odwiedziło około 8,5 tys. osób.
19 i 20 XI 2009 r. w Warszawie odbył się kongres „W drodze do wolności”, upamiętniający obalenie
komunizmu w Europie Środkowej i Wschodniej. Gośćmi kongresu byli m.in. marszałek B. Borusewicz,
wicemarszałek Zbigniew Romaszewski i senator Jan Rulewski.

20 I 2009 r. obradował „Senat młodych senatorów”. Debatowano na temat obowiązku głosowania w wyborach powszechnych.
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W wyniku głosowania młodzi senatorowie nie zgodzili
się na wprowadzenie obowiązku udziału w głosowaniu,
uznając, że powinno to pozostać przywilejem, prawem
każdego człowieka i obywatela.

Marszałek Bogdan Borusewicz wręczył nagrody laureatom projektu edukacyjnego „młodzi senatorowie”,
którego celem było zapoznanie uczniów z procedurami
demokratycznymi, m.in. z udziałem w wyborach powszechnych i procesem tworzenia prawa.

Plakaty nagrodzone w konkursie ogłoszonym z okazji
Roku Polskiej Demokracji.

We wspólnym posiedzeniu posłów i senatorów (3 VI 2009 r.),
poświęconym 20. rocznicy odzyskania przez Polskę wolności i demokracji, wzięli udział m.in. przedstawiciele 24 europejskich parlamentów i szef Parlamentu Europejskiego
Hans-Gert Poettering, członkowie Obywatelskiego Klubu
Parlamentarnego oraz byli opozycjoniści z krajów Europy
Środkowowschodniej.

W parku im. Rydza Śmigłego w Warszawie odbył się piknik historyczny, jedno z wydarzeń w ramach Roku Polskiej Demokracji, popularyzujących 20. rocznicę odrodzenia Senatu RP i przemiany demokratyczne w naszym
kraju (6 VI 2009 r.).

155

KRONIKA SENATU RP – VII KADENCJA
Podczas pikniku historycznego odwiedzający senackie
stoisko mogli się spotkać z senatorami, m.in. z senator
Barbarą Borys-Damięcką.

W ramach obchodów Roku Polskiej Demokracji odbył
się bieg o Puchar Marszałka Senatu, w którym wzięło
udział 500 osób. Puchary wręczył zwycięzcom marszałek
Bogdan Borusewicz (6 VI 2009 r.).

Na zakończenie pikniku historycznego zagrał znany muzyk jazzowy Michał Urbaniak.

3 VII 2009 r. odbyły się obchody XX-lecia odrodzonego Senatu.
Z tej okazji Izba zebrała się na swoim uroczystym 37. posiedzeniu w sali posiedzeń Sejmu – miejscu pierwszego posiedzenia
Senatu I kadencji w 1989 r.
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W uroczystym posiedzeniu wzięli udział byli prezydenci
Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, szef Kancelarii Prezydenta Piotr Kownacki.

Podczas posiedzenia głos zabrali m.in. marszałkowie
Senatu IV i V kadencji Alicja Grześkowiak i Longin Pastusiak.

Salę sejmową udekorowano zdjęciami z pierwszego posiedzenia
Senatu, 4 VII 1989 r., m.in. prowadzącego obrady marszałka
Andrzeja Stelmachowskiego.
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W obchodach XX-lecia odrodzonego Senatu wzięli udział
senatorowie i członkowie prezydiów wszystkich kadencji.

Z okazji XX-lecia Izby marszałek Bogdan Borusewicz zasadził pamiątkowy dąb
w senackich ogrodach. Goście mogli także skosztować tortu specjalnie przygotowanego na tę okazję.
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„Jesteście już tacy dorośli. Z mojej perspektywy 20 lat to tak niedużo, ale po dzieciach, jak mówią rodzice, poznaje się upływ czasu” – powiedział marszałek Bogdan
Borusewicz podczas spotkania z równolatkami Senatu, osobami urodzonymi w dniu
pierwszego posiedzenia odrodzonej Izby. Spotkanie rozpoczęło się od pokrojenia
urodzinowego tortu. Młodzi ludzie otrzymali także specjalne legitymacje rówieśnika Senatu. Rówieśnicy Izby wspólnie z marszałkiem zasadzili rocznicowy dąb w
senackich ogrodach (4 VII 2009 r.).
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Pod patronatem marszałka Bogdana Borusewicza na Zalewie Zegrzyńskim koło Warszawy rozegrano regaty żeglarskie z okazji XX-lecia
odrodzonego Senatu (20 IX 2009 r.).
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Struktura
Kancelaria Senatu, powołana uchwałą Prezydium Senatu z 1 IX 1989 r., jako urząd podlega marszałkowi. Jej zadania polegają na zapewnieniu sprawnego funkcjonowania Izby i jej organów, szczególnie obsługi
posiedzeń komisji i plenarnych, oraz na pomocy senatorom w sprawowaniu mandatu.
Niezależność Senatu od pozostałych organów państwa umożliwia dysponowanie
własnym aparatem urzędniczym i osobnym budżetem. Izba, korzystając z prawa do autonomii, podstawy funkcjonowania parlamentów, może uchwalać własne regulaminy i decydować o strukturze i kompetencjach organów wewnętrznych.
Urzędnicy Kancelarii Senatu są apolityczni, zgodnie z przepisami nie wolno
im manifestować publicznie swoich poglądów politycznych.
Na czele kancelarii stoi jej szef w randze ministra, powoływany i odwoływany przez marszałka Senatu. Od 2006 r., a więc od poprzedniej, VI kadencji Izby,
urząd ten sprawuje minister Ewa Polkowska.
Szef Kancelarii Senatu jest zwierzchnikiem jej pracowników, a za jej działalność
odpowiada przed marszałkiem. Organ doradczy szefa kancelarii to Kolegium Kancelarii
Senatu, w skład którego wchodzą dyrektorzy statutowych jednostek organizacyjnych
i pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych.
Najważniejsze zadanie kancelarii to dbanie o prawidłowe funkcjonowanie
Senatu jako organu ustawodawczego. Obowiązek ten spoczywa na Biurze Prac
Senackich i Biurze Legislacyjnym, a w zakresie spraw Unii Europejskiej – Biurze
Spraw Międzynarodowych i Unii Europejskiej.
Na początku VII kadencji w skład Kancelarii Senatu wchodziły poza tym: Gabinet Marszałka Senatu,
Biuro Polonijne, Biuro Informacji i Dokumentacji, Biuro Spraw Senatorskich, Biuro Prawne i Spraw Pracowniczych, Biuro Finansowe, Biuro Informatyki, Biuro Administracyjne.
W 2009 r. dokonano zmian w strukturze Kancelarii Senatu. Zlikwidowano Biuro Informacji i Dokumentacji, utworzono zaś Biuro Komunikacji Społecznej oraz Biuro Analiz i Dokumentacji. Połączenie,
likwidacja lub utworzenie nowych statutowych jednostek organizacyjnych Kancelarii Senatu każdorazowo
wymaga zmiany jej statutu.
Od 18 V 2009 r. struktura Kancelarii Senatu RP wygląda następująco:
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Zadaniem Gabinetu Marszałka Senatu jest merytoryczna i organizacyjna obsługa urzędu marszałka
i wicemarszałków. Zapewnia sekretarską obsługę marszałka i wicemarszałków, m.in. uzgadnia i przygotowuje spotkania z ich udziałem, zajmuje się sprawami patronatów. Biuro odpowiada też za obsługę posiedzeń
Prezydium Senatu i Konwentu Seniorów.
Biuro Prac Senackich zajmuje się przygotowywaniem, obsługą i dokumentowaniem przebiegu posiedzeń Izby i komisji senackich. Prowadzi sekretariaty komisji, z wyjątkiem Komisji Spraw Unii Europejskiej.
Sporządza także sprawozdania stenograficzne z posiedzeń Senatu i komisji. Biuro zajmuje się również sprawami dotyczącymi działalności lobbingowej na terenie Izby.
Biuro Legislacyjne przygotowuje od strony prawnej proces rozpatrywania ustaw uchwalonych przez Sejm,
podejmowania inicjatyw ustawodawczych Senatu i uchwał, czuwa nad zgodnością przebiegu obrad z Regulaminem
Senatu. Sporządza analizy prawne z zakresu tworzenia prawa oraz działalności legislacyjnej Izby, opiniuje projekty
prawne Unii Europejskiej, przedstawia uwagi związane z wykonywaniem orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.
Biuro Spraw Międzynarodowych i Unii Europejskiej zajmuje się obsługą wszelkich kontaktów zagranicznych Senatu. Koordynuje też działania Izby związane z członkostwem Polski w Unii Europejskiej. Szczególnym zadaniem tego biura jest merytoryczne i organizacyjne przygotowanie prac Komisji Spraw Unii Europejskiej. Biuro koordynuje także współpracę komisji senackich z ich odpowiednikami w parlamentach innych
państw i w Parlamencie Europejskim. Organizuje współdziałanie Senatu z zagranicznymi instytucjami parlamentarnymi oraz przygotowuje służbowe wyjazdy senatorów i pracowników kancelarii za granicę.
Biuro Polonijne wykonuje zadania związane z wyjątkową funkcją, którą Senat RP pełni wobec rodaków mieszkających za granicą. Biuro obsługuje prace organów Senatu i szefa Kancelarii Senatu w tym
zakresie. Współpracuje z administracją rządową oraz krajowymi organizacjami pozarządowymi, wspierającymi Polonię i Polaków na świecie. Gromadzi i opracowuje informacje na temat polskiej diaspory, opiniuje
wnioski o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i kontroluje ich realizację. Do zadań
biura należy też organizacja pracy Polonijnej Rady Konsultacyjnej.
Biuro Komunikacji Społecznej zajmuje się obsługą kontaktów Izby z obywatelami, udzielaniem informacji o pracy Senatu oraz działalnością edukacyjną i popularyzatorską. Udziela także odpowiedzi na nieurzędowe listy kierowane do Senatu i prowadzi obsługę procesu rozpatrywania petycji. Popularyzuje również
wiedzę o Izbie, poprzez m.in. wydawanie publikacji, działania edukacyjne, wystawy, organizowanie grupowego zwiedzania budynków parlamentu. Biuro współpracuje ze środkami masowego przekazu, informuje
opinię publiczną o działalności Senatu, przygotowując komunikaty i organizuje konferencje prasowe. Do zadań jego pracowników należy również redagowanie tekstów na stronę internetową Izby i Kancelarii Senatu.
Biuro Analiz i Dokumentacji opracowuje oraz udostępnia senatorom i organom Senatu informacje
potrzebne podczas prac ustawodawczych, dostarcza niezbędne analizy, ekspertyzy i statystyki. Współpracuje
ze służbami badawczo-analitycznymi i archiwalnymi parlamentów zagranicznych.
Dokumenty powstające w trakcie pracy Senatu i jego organów oraz nagrania audiowizualne z posiedzeń Izby są gromadzone i opracowywane w Archiwum Senatu.
Zadaniem Biura Spraw Senatorskich jest organizacyjno-prawna obsługa senatorów, m.in. pomoc
w organizowaniu i prowadzeniu biur senatorskich, prowadzenie spraw osobowych senatorów, spraw związanych z zakwaterowaniem ich w Warszawie i z transportem w kraju. Biuro udziela senatorom konsultacji
i przygotowuje opinie prawne, gromadzi i udostępnia informacje o sprawowaniu mandatu, o senatorach i ich
biurach. Zajmuje się sprawami klubów, kół i zespołów senackich. Prowadzi też rejestr korzyści i sprawy
związane z senatorskimi oświadczeniami majątkowymi.
Prawno-organizacyjna obsługa Kancelarii Senatu, a przede wszystkim opracowywanie wewnętrznych zarządzeń i prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne należą do obowiązków Biura Prawnego i Spraw
Pracowniczych. Biuro zajmuje się także polityką kadrową i sprawami pracowniczymi kancelarii.
Biuro Finansowe prowadzi sprawy finansowe Kancelarii Senatu, m.in. każdorazowo opracowuje projekt jej budżetu.
Biuro Informatyki odpowiada za informatyczną i poligraficzną obsługę Kancelarii Senatu, m.in.
za przygotowywanie jej publikacji do druku.
Organizacyjno-techniczna obsługa Kancelarii Senatu to zadanie Biura Administracyjnego. Administruje ono majątkiem kancelarii, zaopatruje ją w niezbędne materiały i sprzęty, zapewnia obsługę transportową i gastronomiczną.
Pion Ochrony Informacji Niejawnych dba o należyte zabezpieczenie informacji niejawnych i ochronę Kancelarii Senatu. Czuwa nad prawidłowym obiegiem dokumentów i przesyłek przychodzących do kancelarii i wychodzących z niej.
Do zadań Samodzielnego Stanowiska Audytu Wewnętrznego należy ocena systemów zarządzania
i kontroli w Kancelarii Senatu pod względem ich adekwatności i skuteczności, a zwłaszcza zgodności z prawem prowadzonych działań, gospodarności i wiarygodności finansowej.
Profesjonalną obsługę prawną Kancelarii Senatu zapewnia Zespół Radców Prawnych.
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Kancelaria Senatu jest wydawcą wielu publikacji, przybliżających m.in. umiejscowienie Izby w systemie konstytucyjnym, jej prace, przebieg procesu legislacyjnego.
W Internecie, pod adresem: www.senat.gov.pl, ukazują się noty dotyczące historii i działalności Senatu.
W zakładce poświęconej pracom Izby można znaleźć informacje dotyczące: historii Senatu, konstytucji, marszałków Senatu II i III Rzeczypospolitej, budynków parlamentu, sali obrad Senatu, laski marszałkowskiej, a także diariusze i sprawozdania z obrad Izby. Tam też można przeczytać o Senacie w systemie konstytucyjnym,
funkcjonowaniu organów Senatu, komisjach senackich. Dowiedzieć się, jak powstaje ustawa, jak wybierani są
senatorowie. Poznać obowiązki i prawa senatora. Prezentowany jest udział Senatu w życiu Polaków za granicą.
Można także prześledzić małą statystykę kolejnych kadencji i poznać wybrane dane o pracy Izby, inicjatywy ustawodawcze Senatu poszczególnych kadencji, terminy rozpoczęcia i zakończenia kadencji Sejmu i Senatu od 1989 r.
W druku natomiast corocznie ukazują się „Wybrane dane o pracy Senatu Rzeczypospolitej Polskiej”
– publikacja zawierająca dane statystyczne i opisowe, dotyczące pracy Izby i jego organów, obecnie przygotowywana przez Zespół Informacji i Statystyk Biura Analiz i Dokumentacji. Wydawnictwo zawiera przede
wszystkim zestawienia liczbowe. Krótki opis zamieszcza się w rozdziałach poświęconych działalności Senatu
na rzecz Polonii oraz senackim inicjatywom legislacyjnym.
Ponadto przygotowywane są: materiały z konferencji organizowanych w Senacie, materiały edukacyjne, broszury, foldery, ulotki. Z serii „Studia i materiały o Senacie”, poświęconej prawno-konstytucyjnym zagadnieniom dwuizbowości, dotychczas ukazały się:
„Spór o Senat w pracach nad Konstytucją RP z 1997 r.” Ryszarda
Chruściaka, „Druga Izba we współczesnym parlamencie. Analiza
porównawcza na przykładzie europejskich państw unitarnych” Jarosława Szymanka, „Polski Senat” Janusza Okrzesika i „Senat Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989–1991. Geneza instytucji” Wojciecha
Orłowskiego. „Opinie i ekspertyzy” to z kolei seria wydawnicza zawierająca opinie i ekspertyzy zamawiane u ekspertów zewnętrznych,
dotyczące bieżącej pracy legislacyjnej.
Wydawane są także materiały do kancelaryjnego użytku wewnętrznego: informacje o przebiegu posiedzeń Sejmu, o nowych projektach ustaw, pracach rządu, rozprawach przed Trybunałem Konstytucyjnym, notatki z przebiegu obrad Sejmu, opracowania tematyczne,
wybory artykułów, materiały, pakiety informacyjne, bibliografie – nieregularnie wydawane zeszyty, zawierające informacje zebrane przy okazji
konferencji senackich i na indywidualne zlecenia senatorów.
W związku z Rokiem Polskiej Demokracji w 2009 r. wznowiono publikacje: „Początki odrodzonego Senatu”, „Senat RP w latach 1989–2009” W. Orłowskiego oraz „Senatorowie II RP zamordoS T UDIA I MAT ER IAŁY
wani, zaginieni, zmarli w latach II wojny światowej”, wydano także
O S E N AC I E
katalog z wystawy plakatu Roku Polskiej Demokracji.
W OJ C IEC H O RŁOW SKI

S E N AT
R ZEC ZY POS POL I TE J POL S KI E J
W LATACH 1989–1991
G ENEZA INS T Y T UCJ I

W OJCI EC H O RŁOW SKI

W LATACH 1989–1991

S E N AT R ZE C ZY P O S PO L I T E J

GEN EZ A IN S T Y TU CJI

Wydawnictwa

K ANC EL AR IA S E N ATU
WAR SZAWA 2009
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Popularyzacja wiedzy o Senacie
Popularyzacją wiedzy o Senacie zajmował się Dział Informacji Publicznej i Edukacji, a następnie
Dział Edukacji Obywatelskiej. Były to przede wszystkim różnego rodzaju działania edukacyjne, przygotowywanie wystaw tematycznych, wydawnictw popularyzatorskich i informacyjnych, organizowanie dni
otwartych oraz grupowego zwiedzania gmachu Senatu.
Od listopada 2007 r. Senat odwiedziło ponad 65 tys. osób. Byli to dzieci i młodzież wszystkich
typów szkół, przedstawiciele różnych grup zawodowych: nauczyciele, górnicy, pracownicy samorządowi
i goście zagraniczni. Goście wysłuchali wykładów nt. procesu powstawania ustawy (137 grup) oraz praw
i obowiązków parlamentarzystów (86 grup). W grudniu 2007 r. został wprowadzony internetowy system
rezerwacji zwiedzania Senatu.
Pracownicy działu przeprowadzili 31 symulacji obrad senatu staropolskiego, podczas których dzieci ze szkół podstawowych zapoznały się z historią i procedurami obrad Senatu. Uczestnicy tych spotkań,
przebrani w stroje z epoki, wcielali się w role staropolskich senatorów.
Zorganizowano też 15 seminariów „Dzień w parlamencie”, podczas których młodzież szkół ponadgimnazjalnych zapoznała się z procesem powstawania ustawy, ordynacją wyborczą do Sejmu i Senatu oraz
prawami i obowiązkami parlamentarzystów. Spotykała się również z senatorami, którzy odpowiadali na
pytania dotyczące pracy Izby oraz działalności senatorów w terenie. Młodzież uczestniczyła także w posiedzeniach komisji senackich i przysłuchiwała się obradom obu Izb.
Opracowano też prezentacje multimedialne na temat praw i obowiązków parlamentarzystów oraz
ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu, które były wykorzystywane podczas kilkunastu spotkań z gośćmi
odwiedzającymi Izbę.
Na przełomie 2007/2008, pod patronatem marszałka Senatu i kuratorów oświaty, po raz 15. zorganizowano konkurs wiedzy o parlamencie oraz ludziach tworzących jego dzieje. Wzięło w nim udział 1285
uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa łódzkiego i świętokrzyskiego. We
wrześniu 2009 r. ogłoszono kolejną, 16. edycję konkursu, tym razem dla województw zachodniopomorskiego i dolnośląskiego.
Kancelaria Senatu jest również współorganizatorem konkursu wiedzy o Senacie RP, zainicjowanego przez jedyną w Polsce szkołę noszącą imię Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – Szkołę Podstawową nr 3
w Braniewie. W konkursie corocznie biorą udział dzieci ze szkół podstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego.
Podczas świąt narodowych organizowane są dni otwarte, w czasie których obywatele nie tylko mogą
zwiedzić gmachy parlamentu, ale również spotkać się z marszałkiem, senatorami i wziąć udział w symulowanym głosowaniu. 3 maja 2008 r. z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą zorganizowano festyn
w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski wręczył nagrody laureatom konkursu wiedzy o parlamencie RP oraz
ludziach tworzących jego dzieje (4 IV 2008 r.). Gratulując zwycięzcom, podkreślił, że demokracji należy się
uczyć nieustannie, ponieważ polega ona na budowaniu
konsensusu społecznego.
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Uczestnicy symulacji obrad senatu staropolskiego.

Dzień otwarty w Senacie (3 V 2009 r.).

Z gośćmi spotkał się marszałek Bogdan Borusewicz,
który w senackim holu rozmawiał ze zwiedzającymi,
podpisywał także tableau ze zdjęciami wszystkich senatorów.

Goście mogli także obejrzeć dwie ekspozycje prezentowane
w gmachu Senatu – „Archiwum emigracyjnej Atlantydy”
i „Harcerski szlak niepodległości – Wołyń”.

Zwiedzający zasiedli w senackich ławach i zapoznali się
z różnymi opiniami na temat wprowadzenia euro w naszym kraju. W wyniku głosowania, przeprowadzonego
przez marszałka Bogdana Borusewicza, większość gości
poparła przyłączenie Polski do strefy euro.
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W podcieniach gmachu Senatu Inicjatywa Razem' 89 zorganizowała gry i konkursy, mające przybliżyć wydarzenia historyczne z 1989 r.
Do zabawy zaproszono także rodziców i dzieci – były tańce, śpiewy, czytanie bajek, malowanie. Dla gości Senatu przygotowano materiały
informacyjne, komiksy edukacyjne dla najmłodszych i drobiazgi z symbolem Izby.
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