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PRACE LEGISLACYJNE SENATU

WYBORY, PREZYDENT
Kodeks wyborczy i jego nowelizacje

U

chwalony 5 I 2011 r. kodeks wyborczy wszedł
w życie 1 VIII 2011 r. Zastąpił wszystkie dotychczasowe przepisy regulujące wybory w naszym kraju
i na jego podstawie przeprowadzono wybory do Sejmu i Senatu w 2011 r. Jedna z ważnych zmian, wprowadzonych w kodeksie wyborczym, uwzględniająca
poprawki Senatu, to jednomandatowe okręgi wyborcze do Senatu. W dotychczasowych wyborach
były one wielomandatowe i wybierano
w nich od 2 do 4 senatorów. Obecnie
każdy komitet wyborczy może zgłosić
tylko 1 kandydata na senatora w okręgu,
wyborca też oddaje głos tylko na 1 kandydata. Zmniejszono również z 3 tys. do
2 tys. liczbę podpisów poparcia wymaganych do rejestracji kandydata na senatora. Kodeks reguluje też kwestie parytetów na listach wyborczych. Lista może
być zarejestrowana, jeśli jest na niej nie
mniej niż 35% kobiet i nie mniej niż 35%
mężczyzn. Na liście zawierającej 3 kandydatów musi być co najmniej 1 kobieta
lub 1 mężczyzna. Wśród nowych reguł
wyborczych znalazły się także udogodnienia dla wyborców przebywających za
granicą (głosowanie korespondencyjne) oraz niepełnosprawnych i powyżej 75. roku życia (głosowanie
przez pełnomocnika). Wprowadzono możliwość
dwudniowego głosowania i ujednolicono jego godziny; lokale wyborcze będą otwarte od 7.00 do
21.00 (poprzednio od 6.00 do 20.00). Wprowadzono zakaz gromadzenia środków na kampanię za
pomocą tzw. cegiełek, czyli środków ze zbiórek publicznych. Zabroniono również finansowania wyborów w Polsce przez osoby prawne i obywateli innych
państw bez względu na ich narodowość, co dotyczy
także Polaków stale mieszkających za granicą. Zakaz
ten obejmuje również wspieranie za pośrednictwem
darowizn rzeczowych i świadczenia usług oraz gwarantowania kredytów zaciąganych przez komitety
na finansowanie kampanii. Zwiększono kwotę, jaką
kandydaci m.in. na posła lub senatora mogą wpłacać
na rzecz komitetu wyborczego, z 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę do sumy nieprzekraczającej jej 45-krotności. Komitety wyborcze muszą prowadzić rejestry zawierające m.in. zaciągnięte
kredyty czy wpłaty o wartości przekraczającej kwotę
minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 osoby fizycznej wraz z danymi takich wpłacających.
7 III 2011 r. grupa posłów PiS zaskarżyła przepisy
kodeksu wyborczego, ustawy – Przepisy wprowadzające Kodeks wyborczy, a także pierwszej nowelizacji

kodeksu wyborczego, uchwalonej 3 II 2011 r., która
wprowadzała zakaz wykorzystywania w kampanii
wyborczej wielkoformatowych plakatów i haseł wyborczych oraz płatnych ogłoszeń wyborczych radiowych i telewizyjnych. Główne zarzuty dotyczyły m.in.
dwudniowego głosowania, głosowania przez pełnomocnika i korespondencyjnego. Zakwestionowano
także konstytucyjność poprawki senackiej dotyczą-

cej jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Senatu oraz możliwość przeprowadzenia
wyborów do Sejmu i do Senatu na podstawie kodeksu wyborczego, a nie ordynacji wyborczej z 2001 r.
Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 20 VII 2011 r.
(sygn. akt K 9/11) uznał za niezgodną z konstytucją
regulację umożliwiającą przeprowadzenie dwudniowych wyborów do parlamentu i na urząd Prezydenta
RP. Dwa dni można głosować w wyborach samorządowych i do Parlamentu Europejskiego. W ocenie
TK, głosowanie przez pełnomocnika ułatwia, a niekiedy nawet umożliwia udział w wyborach osobom
niepełnosprawnym lub w podeszłym wieku. W uzasadnieniu wyroku trybunał przypomniał, że instytucja
pełnomocnika została wprowadzona do polskiego
systemu wyborczego w grudniu 2009 r. w wyborach
do Parlamentu Europejskiego, prezydenckich i samorządowych. Takiego rozwiązania nie było tylko
w ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu. Za zgodne
z konstytucją TK uznał także przepisy umożliwiające
głosowanie korespondencyjne. Rozstrzygając tę kwestię, wziął też pod uwagę uchwałę PKW z 6 VI 2011 r.,
doprecyzowującą warunki techniczne głosowania
korespondencyjnego. Trybunał uznał, że przyjęta
przez Senat poprawka wprowadzająca jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do Senatu nie wykracza poza zakres dopuszczalnych konstytucyjnie
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Senator Piotr Zientarski, sprawozdawca 3 komisji: ustawodawczej,
samorządu terytorialnego i praw człowieka w sprawie nowelizacji
kodeksu wyborczego.

poprawek senackich. W swoim orzecznictwie Trybunał Konstytucyjny przyjął, że swoboda Senatu jest
większa, gdy zgłasza on poprawki do nowej ustawy,
regulującej po raz pierwszy dane zagadnienie, bądź
gdy to ustawa uchylająca w całości dotychczasową
ustawę i zawierająca nowe uregulowanie tej materii.
Trybunał kilkakrotnie orzekał, że „senackie poprawki
w granicach materii objętej ustawą mogą przewidywać rozwiązania alternatywne (przeciwstawne w stosunku do treści przyjętej przez Sejm)”.
Pierwsza nowelizacja kodeksu wyborczego,
uchwalona 3 II 2011 r., wprowadzała zakaz, pod
groźbą kary grzywny, wykorzystywania w kampanii
wyborczej wielkoformatowych plakatów i haseł wyborczych, czyli o powierzchni większej niż 2 m2 oraz
płatnych ogłoszeń wyborczych radiowych i telewizyjnych. Ogłoszenia takie miały się ukazywać tylko
w prasie i Internecie. Senat na 70. posiedzeniu przyjął ustawę bez poprawek. Senatorowie PiS nie wzięli
udziału w debacie nad nowelizacją kodeksu, m.in.
z powodu szybkiego procedowania nad nią w Senacie. Nowela weszła w życie 22 II 2011 r. Została
jednak zaskarżona w całości przez grupę posłów PiS
i w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
(sygn. akt K 9/11) – uchylona 21 VII 2011 r. Trybunał
uznał, że ustawę uchwalono z naruszeniem zasady
niewprowadzania istotnych zmian w prawie wyborczym w terminie późniejszym niż 6 miesięcy przed
rozpoczęciem wyborów. Ponadto TK orzekł, że kodeksowy zakaz umieszczania w kampanii wyborczej
plakatów i haseł o powierzchni przekraczającej okre-

ślony w ustawie limit oraz rozpowszechniania odpłatnie ogłoszeń wyborczych w programach nadawców
radiowych i telewizyjnych jest niezgodny z konstytucją, gdyż zarówno ogranicza wolność wyrażania
swoich poglądów i rozpowszechniania informacji
(po stronie partii i komitetów wyborczych), jak i wolność pozyskiwania informacji (po stronie wyborców).
W opinii Trybunału Konstytucyjnego, ograniczeń tych
nie uzasadniała ogólna klauzula porządku publicznego ani użyty w uzasadnieniu projektu argument,
że zakazy te miały służyć „poprawie jakości prowadzonego dyskursu politycznego” i racjonalizowania
sposobu wydatkowania środków przeznaczonych na
kampanię wyborczą w wypadku partii pochodzących
głównie z dotacji budżetowych.
Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Kodeks wyborczy, którą Sejm uchwalił 1 IV 2011 r., wprowadziła
zmiany w wykazie okręgów wyborczych do Sejmu.
Zgodnie z nowelizacją, o 1 posła więcej będą wybierać wyborcy w 4 okręgach: nr 13 z siedzibą w Krakowie, nr 14 w Nowym Sączu, nr 19 w Warszawie (okręg
obejmujący stolicę) i nr 20 w Warszawie (okręg obejmujący 8 powiatów wokół stolicy). Z kolei w 4 innych
okręgach: nr 21 z siedzibą w Opolu, nr 24 w Białymstoku, nr 29 w Gliwicach i nr 41 w Szczecinie, liczba
mandatów zmniejszy się o 1. Konieczność zmian w ordynacji i kodeksie była podyktowana zmieniającą się
liczbą mieszkańców w okręgach wyborczych. Analizy
zgodności liczby posłów wybieranych w danych okręgach dokonała Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie danych z ewidencji ludności, przekazanych jej
przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Senat przyjął nowelizację podczas 74. posiedzenia bez
poprawek. Zmieniony wykaz okręgów obowiązuje od
25 V 2011 r.
15 IV 2011 r. znowelizowano kodeks wyborczy
i ustawę – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy. Do ważnych zmian można zaliczyć:
modyfikację zasad głosowania korespondencyjnego
w zagranicznych obwodach głosowania (m.in. wydzielono je jako odrębne obwody); upoważnienie
ministra finansów do określenia w rozporządzeniu
wzoru sprawozdania o przychodach i wydatkach komitetów wyborczych; rozszerzenie upoważnienia dla
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do wydania rozporządzenia o określenie czasu przeznaczonego na
rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych
w każdym z programów ogólnokrajowych i regionalnych oraz ramowego podziału tego czasu od 15. dnia
przed dniem głosowania; zmianę terminu publikacji
informacji o terminie wyborów samorządowych
z 60 do 80 dni przed dniem wyborów; wydłużenie
terminów, w jakich rada gminy ma dokonać podziału
gmin na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy
(z 6 do 15 miesięcy od dnia wejścia w życie noweli)
i obwody głosowania (z 2 do 3 miesięcy). Ponadto
w załączniku określającym okręgi wyborcze do Se-
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natu wprowadzono poprawne nazwy osiedli w okrę- Ustawa umożliwia też w trybie konsultacji obywagach nr 8, 23 i 24, obejmujących Łódź. Senat pod- telskich weryfikację siedzib komisji wyborczych doczas 74. posiedzenia wprowadził do ustawy poprawki stosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
redakcyjną i legislacyjną. Sejm przyjął tylko 1 z nich. Lokalizację siedziby danej komisji wyborczej mogą
Ustawa weszła w życie 2 VI 2011 r.
zakwestionować m.in. organizacje reprezentujące
Kolejna nowelizacja kodeksu wyborczego, osoby niepełnosprawne i każdy zainteresowany wyuchwalona 27 V 2011 r., wprowadziła ułatwienia dla borca. Pracująca nad tą ustawą Komisja Praw Członiepełnosprawnych wyborców. Zakłada ona, że do wieka, Praworządności i Petycji proponowała jej
31 XII 2014 r. co najmniej 1/5, a po tej dacie – 1/3 lo- odrzucenie. Na 79. posiedzeniu Izba zdecydowała
kali wyborczych na terenie każdej gminy będzie jednak o jej przyjęciu wraz z 3 poprawkami legisladostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. cyjnymi. Zmiany te nie zostały poparte przez Sejm.
Do kodeksu wprowadzono 2 rozdziały: „PrzekazyUstawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy
wanie informacji o wyborach wyborcom niepełno- oraz niektórych innych ustaw, uchwalona przez
sprawnym” i „Głosowanie korespondencyjne przez Sejm 1 VIII 2011 r., zmieniła przepisy dotyczące
wyborców niepełnosprawnych”, a także definicję stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego i wójosoby niepełnosprawnej. Zgodnie z ustawą, oso- ta. Ma to skrócić procedurę wygaszania mandaby o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełno- tów. Zgodnie z nowelizacją, wygaśnięcie mandatu
sprawności mogą w wyborach głosować korespon- radnego z powodu śmierci, pisemnego zrzeczenia
dencyjnie, osoby niewidome lub niedowidzące – za się mandatu, wyboru na wójta będzie stwierdzać
pomocą nakładek do kart do głosowania w alfabecie komisarz wyborczy w drodze postanowienia w ciąBraille’a. Wzór tych nakładek określiła Państwowa Ko- gu 14 dni od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia
misja Wyborcza. Osoby niepełnosprawne informują mandatu. Wygaśnięcie mandatu radnego z powo– ustnie, pisemnie, faksem lub w formie elektronicz- du utraty prawa wybieralności lub nieposiadania
nej – właściwy urząd miasta lub gminy o zamiarze go w dniu wyborów, odmowy złożenia ślubowania,
głosowania korespondencyjnego. W odpowiedzi na naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu
zgłoszenie pracownik urzędu gminy lub listonosz do- radnego z wykonywaniem określonych funkcji lub
starczy wyborcy pakiet zawierający: kopertę zwrotną; działalności oraz niezłożenia w odpowiednich terkarty do głosowania; kopertę na karty do głosowania; minach oświadczenia o swoim stanie majątkowym
instrukcję głosowania korespondencyjnego; ewen- natomiast będzie stwierdzać, tak jak obecnie, organ
tualnie nakładki na karty do głosowania sporządzo- stanowiący danej jednostki samorządu terytorialnene w alfabecie Braille’a; oświadczenie o osobistym go (rada gminy, powiatu, sejmik) w drodze uchwały
i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania. Po w ciągu miesiąca od wystąpienia przyczyny wygazakreśleniu wybranych kandydatów na kartach wy- śnięcia mandatu. Z kolei wygaśnięcie mandatu wójborca powinien włożyć karty do koperty i przesłać ta z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu,
pod adresem komisji obwodowej, do której jest zapi- orzeczenia niezdolności do pracy lub niezdolności
sany, lub przekazać listonoszowi. Przesyłka jest bez- do samodzielnej egzystencji w trybie określonym
płatna. Osoby niewidome i niedowidzące pragnące w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu
głosować w lokalu wyborczym zgłaszają zamiar gło- Ubezpieczeń Społecznych na okres co najmniej do
sowania przy użyciu nakładki do karty do głosowa- końca kadencji oraz z powodu śmierci stwierdzałby
nia, sporządzonej w alfabecie Braille’a, telefonicznie, komisarz wyborczy w drodze postanowienia w ciąmailowo, faksem lub osobiście w swojej gminie lub gu 14 dni od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia
dzielnicy. Nowe przepisy wprowadziły
też nieodpłatną informację dla osób niepełnosprawnych w formie infolinii i materiałów drukowanych. Wyborca może zażądać przysłania ich pod swoim adresem
domowym. Ustawa wprowadziła również obowiązek umieszczania obwieszczeń wyborczych i wyników głosowania
w miejscach łatwo dostępnych dla osób
o ograniczonej sprawności ruchowej.
Wyznaczony członek obwodowej komisji
wyborczej ma obowiązek ustnego przekazywania osobie niewidomej lub niedowidzącej treści obwieszczeń wyborczych.
Państwowa Komisja Wyborcza powinna
przygotowywać i udostępniać w alfabecie
Braille’a materiał informacyjny o upraw- Sprawozdawca Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senanieniach niepełnosprawnych wyborców. tor Stanisław Jurcewicz.
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mandatu. Wygaśnięcie mandatu wójta (burmistrza,
prezydenta miasta) z powodu: odmowy złożenia
ślubowania, niezłożenia w określonych terminach
oświadczenia o swoim stanie majątkowym, utraty
prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu
wyborów, naruszenia ustawowych zakazów łączenia funkcji wójta z wykonywaniem funkcji lub prowadzenia działalności gospodarczej nadal będzie
stwierdzać rada gminy w drodze uchwały w ciągu
miesiąca od dnia wystąpienia przesłanek wygaśnięcia mandatu. Senat na 82. posiedzeniu uchwalił do
ustawy 3 poprawki, z których 2 zostały przyjęte

przez Sejm. Izba zdecydowała, że wygaśnięcie mandatu radnego i wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wypadku prawomocnego pozbawienia praw
publicznych, praw wyborczych, ubezwłasnowolnienia, skazania na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
oraz orzeczenia sądu o utracie prawa wybieralności
będzie stwierdzał komisarz wyborczy, a nie rada.
Sejm odrzucił propozycję Senatu, aby zmienione
przepisy były stosowane już w trakcie kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego trwającej
w dniu wejścia w życie ustawy.

Ustawa o zmianie ustawy o uposażeniu
byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Nowela uchwalona 3 II 2011 r. zwiększyła miesięczne uposażenie byłego prezydenta RP z 50% do 75%
kwoty wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla urzędującego prezydenta.
Izba na 71. posiedzeniu przyjęła ustawę w wersji uchwalonej przez Sejm.
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BUDŻET I FINANSE PUBLICZNE
Ustawa budżetowa na rok 2011

W

ustawie ustalono m.in. łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu
państwa na 273,3 mld zł, łączną kwotę wydatków
budżetu państwa w wysokości 313,5 mld zł, deficyt
budżetowy nie większy niż 40,2 mld zł. Planowane
przez rząd wpływy z prywatyzacji miały wynieść
15 mld zł wobec 25 mld zł zaplanowanych w budżecie na 2010 r. Przewidziano również „zamrożenie”
płac w sferze budżetowej. Na marzec 2011 r. zaplanowano wzrost emerytur i rent o 2,7%, na wrzesień
zaś – 7-procentowe podwyżki dla nauczycieli. Prognozowano 4-procentowy wzrost PKB. Przewidziano
jedynie niewielkie przyspieszenie dynamiki wzrostu
cen towarów i usług konsumpcyjnych, czyli inflacji
(średniorocznie 2,3%), wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce o 3,7% do prawie 3360 zł,
wzrost liczby zatrudnionych o 1,8% przy jednoczesnym zmniejszeniu o 20% liczby zarejestrowanych
bezrobotnych i stopy bezrobocia o 2,4 punktu procentowego, do 9,9%.
Sejmowa Komisja Finansów Publicznych zmniejszyła w stosunku do projektu rządowego dochody budżetu państwa o 29 mln 194 tys. zł, a zwiększyła wydatki na łączną kwotę 101 mln 414 tys. zł.
Zmniejszono też rezerwy celowe o 66 mln 456 tys. zł.
Zwiększono środki dla samorządowych kolegiów odwoławczych. Podczas trzeciego czytania w Sejmie
dokonano wielu zmian w poszczególnych częściach
budżetu i zmniejszono planowane wydatki o 58 mln
553 tys. zł.
Podczas debaty na 68. posiedzeniu Senatu zaproponowano 100 zmian, w wyniku głosowań przyjęto ich 18. Senatorowie zwiększyli wydatki o 2 mln

Senator Kazimierz Kleina, sprawozdawca Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w sprawie ustawy budżetowej na rok 2011.

180 tys. zł (na archiwa o 1 mln zł, na Państwowy Fundusz Kombatantów o 0,5 mln zł oraz na rezerwę celową, przeznaczoną na wsparcie międzynarodowej
współpracy na rzecz demokracji, o 680 tys. zł) kosztem zmniejszenia o 2 mln 180 tys. zł wydatków na
rezerwę celową, związaną z likwidacją gospodarstw
pomocniczych. Dodano także plany finansowe: IGB
– Centrum Usług Wspólnych, IGB – Centralnego
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, IGB – Centrum Usług Logistycznych oraz Centralnego Ośrodka Sportu jako instytucji gospodarki
budżetowej. Senat zwiększył też limit poręczeń i gwarancji do 60 mld zł. O 2 mln zł zwiększono dotację
na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą kosztem
zmniejszenia wydatków majątkowych w tym samym
rozdziale i części budżetowej, a także wydatki budżetowe Kancelarii Prezesa Rady Ministrów kosztem
zmniejszenia wydatków bieżących centralnych administracyjnych jednostek wymiaru sprawiedliwości
i prokuratury, z przeznaczeniem na opłacenie składki
z tytułu członkostwa RP w Grupie Państw przeciwko
Korupcji (GRECO). Zdecydowano też o zwiększeniu
o 2 mln 828 tys. zł wydatków bieżących rezerwy celowej, przeznaczonej na wsparcie międzynarodowej
współpracy na rzecz demokracji, kosztem zmniejszenia dotacji na partie polityczne. Ponadto o 40 mln zł
zwiększono dotację na rezerwę celową, przeznaczoną na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 kosztem zmniejszenia dotacji
na partie polityczne.
Senat umożliwił bezpośrednie finansowanie analiz
antydopingowych w formie dotacji celowej dla Instytutu Sportu dzięki zwiększeniu dotacji w ramach
budżetu kultury fizycznej o 2 mln 250 tys. zł, kosztem
zmniejszenia wydatków bieżących Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie. Dodał plany finansowe
6 instytucji gospodarki budżetowej, utworzonych
z gospodarstw pomocniczych funkcjonujących przy
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zakładach karnych. Dzięki aktualizacji planu finansowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej Izba zapewniła spójność danych z uwzględnieniem wydatków związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz finansowaniu w 2011 r.
kosztów budowy zbiornika wodnego Świnna Poręba. Senatorowie zwiększyli także o 16 mln 492 tys. zł
wydatki bieżące jednostek budżetowych w części:

rezerwy celowe z przeznaczeniem na implementację polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju oraz wsparcie międzynarodowej współpracy na
rzecz demokracji, kosztem zmniejszenia o 10 mln
zł wydatków majątkowych placówek zagranicznych
w części: sprawy zagraniczne i kosztem zmniejszenia
o 6 mln 672 tys. zł rezerwy celowej przeznaczonej na
zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa. Zmniejszono o 1 mln zł wydatki majątkowe w części: rozwój
wsi, w rozdziale dotyczącym Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, wprowadzając do rezerwy
nową pozycję: „Dofinansowanie obchodów uroczystości wydarzeń niepodległościowych roku 1981”
z kwotą 1 mln zł. O 150 tys. zł zwiększono wynagrodzenia dla osób zajmujących stanowiska kierownicze
w Urzędzie Transportu Kolejowego, a o 4 mln zł –
dotacje i subwencje w rozdziale: pozostałe instytucje
kultury kosztem rezerwy celowej i dofinansowanie
zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. Senatorowie zdecydowali również o zwiększeniu
o 360 tys. zł rezerwy płacowej na zmiany organizacyjne i nowe zadania oraz na wynagrodzenia osób
zajmujących się programami finansowanymi z budżetu Unii Europejskiej kosztem środków przeznaczonych na Inspekcję Farmaceutyczną.
Sejm przyjął wszystkie senackie poprawki. Ustawa
weszła w życie 9 II 2011 r.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw
związanych z realizacją ustawy budżetowej
Cel ustawy, rozpatrywanej przez Senat VIII kadencji na 3. posiedzeniu, to ograniczenie wydatków budżetowych w 2012 r. Zakładała ona m.in. utrzymanie
w 2012 r. na obecnym poziomie wynagrodzeń w sektorze finansów publicznych, a także wynagrodzeń
sędziów i prokuratorów1. „Zamrożono” również wysokość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych. Obniżono do 30% maksymalny poziom
dotacji z budżetu państwa dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Przewidziano również
wzrost akcyzy na olej napędowy i wyroby tytoniowe
od 1 I 2012 r. Zgodnie z ustawą, szkolenia, staże podyplomowe i rezydentury dla lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych będą finansowane ze
środków Funduszu Pracy. Zmieniono również zasady
zaokrąglania – do pełnych groszy w górę – podstawy

opodatkowania i podatku od przychodów z kapitałów
pieniężnych. Uniemożliwi to zakładanie lokat bankowych z dzienną kapitalizacją odsetek, których zyski nie
podlegają 19-procentowej stawce tzw. podatku Belki.
Zmieniono też zasady zwrotu funkcjonariuszom Służby Więziennej kosztów dojazdu do miejsca pełnienia
służby. Zwrot kosztów zastąpiono ryczałtem.
Poparcie Senatu uzyskała poprawka, zgodnie
z którą na utworzenie etatów w biurze Rzecznika
Praw Obywatelskich przeznaczono 1 mln zł. Środki
zostaną przeznaczone na utworzenie nowych etatów, związanych z realizacją zadań wynikających
z Krajowego Mechanizmu Prewencji, polegających
na sprawdzaniu sposobu traktowania osób pozbawionych wolności, oraz dotyczących monitorowania
przestrzeganiu zasady równego traktowania.
Senacka zmiana uzyskała poparcie Sejmu. Ustawa
wejdzie w życie 1 I 2012 r.

1
10 I 2012 r. pierwszy prezes Sądu Najwyższego zaskarżył
przepisy dotyczące wynagrodzeń sędziów do Trybunału
Konstytucyjnego (sygn. akt K 1/12).
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FUNKCJONARIUSZE PUBLICZNI
Ustawa o odpowiedzialności majątkowej
funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa

U

stawa, normująca zasady odpowiedzialności nowiło rażące naruszenie prawa. Zdaniem Senatu, doodszkodowawczej urzędników za rażące naru- wolność rozstrzygnięcia może prowadzić do sytuacji,
szenie prawa, weszła w życie 17 V 2011 r. Zgodnie w której pomimo braku stosownego stwierdzenia sądu
z nią, funkcjonariusz publiczny ponosi odpowiedzial- dojdzie do rażącego naruszenia prawa. W tym wyność majątkową na rzecz Skarbu Państwa,
jednostki samorządu terytorialnego lub
innego podmiotu wykonującego władzę publiczną, jeśli swoim działaniem
lub zaniechaniem rażąco naruszy prawo,
powodując powstanie szkody, za którą
odszkodowanie zapłacił podmiot odpowiedzialny (Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub inny podmiot
wykonujący władzę publiczną). Urzędnik
ma odpowiadać materialnie do kwoty nie
większej niż 12-krotność jego miesięcznego wynagrodzenia, jeśli zaś działał lub
zaniechał działania umyślnie, to będzie
odpowiadać do wysokości wypłaconego
odszkodowania.
Postępowanie w sprawie o odszkodowanie będzie się toczyć zgodnie z prze- Senator Mari
Mariusz
s Witc
Witczak
ak ((z pra
prawej),
ej) spra
sprawozdawca
o da ca Komisji Samor
Samorządu
ąd Ter
Terytorialtorial
pisami kodeksu postępowania cywilnego. nego i Administracji Państwowej w sprawie ustawy o odpowiedzialności majątkoWprowadzono jednak wymóg przepro- wej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa.
wadzenia postępowania wyjaśniającego
przez prokuratora okręgowego. Obowiązek złożenia padku, pomimo obiektywnego rażącego naruszenia
wniosku o przeprowadzenie takiego postępowania prawa, nie będzie możliwe poniesienie odpowiedzialnałożono na kierownika jednostki organizacyjnej, ności przez funkcjonariusza na podstawie uchwalonej
która wypłaciła odszkodowanie w związku z rażącym ustawy. Prowadzić to może do nieuzasadnionego różnaruszeniem prawa przez urzędnika, w ciągu 14 dni nicowania podmiotów poprzez objęcie ich, pomimo
od dnia wypłaty odszkodowania.
takich samych naruszeń, reżimem odpowiedzialności
Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji bądź na podstawie przepisów ogólnych (w wypadku
uznała, że ustawa jest „złym instrumentem” do reali- winy nieumyślnej 3-krotność wynagrodzenia) bądź
zacji celów, jakie zamierza się osiągnąć, i dlatego re- na podstawie przepisów uchwalonej ustawy (przy
komendowała Izbie jej odrzucenie. W wyniku głoso- winie nieumyślnej 12-krotność wynagrodzenia i kowań Izba na 68. posiedzeniu przyjęła jednak ustawę nieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniaz 10 doprecyzowującymi i porządkującymi poprawka- jącego). Doprecyzowano też, że pierwszym dniem
mi. Tylko 1 z nich Sejm nie poparł. Senat m.in. wprowa- stosowania ustawy będzie dzień jej wejścia w życie,
dził obligatoryjne, a nie fakultatywne rozstrzygnięcie a nie – jak uchwalił Sejm – dzień następujący po dniu
przez sąd, czy działanie lub zaniechanie urzędnika sta- wejścia ustawy w życie.
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ŁAGODZENIE SKUTKÓW POWODZI

W

związku z kolejnymi falami powodzi, które dotknęły Polskę w minionych latach, rząd przygotował ustawę, zawierającą kompleksowe rozwiązania
prawne, ukierunkowane na usuwanie skutków powodzi w zakresie sposobu i form udzielania przez państwo pomocy poszkodowanym podmiotom.
Warto zaznaczyć, że Parlament Europejski zatwierdził ponad 105 mln euro jako rekompensatę skutków
powodzi, która w 2010 r. nawiedziła nasz kraj i inne
państwa Europy Środkowowschodniej. To 10% maksymalnej kwoty, którą UE może przeznaczyć na pomoc wszystkim krajom członkowskim w danym roku
(ponad 182 mln euro).

Nasz kraj po raz pierwszy skorzysta z takiego
wsparcia. Środki te pochodzą z Funduszu Solidarności UE, utworzonego po to, aby umożliwić niesienie
pomocy i reagowanie w razie klęsk żywiołowych.
Fundusz jest przeznaczony na pokrycie części skutków szkód niepodlegających ubezpieczeniu i nie
może rekompensować strat prywatnych. Państwa samodzielnie decydują, w jaki sposób pieniądze są rozdysponowywane. Ze środków Funduszu Solidarności
UE skorzystać mogą nie tylko państwa członkowskie,
ale również kandydujące, które dotknęła podobna
klęska. Roczna wypłata z funduszu nie może przekroczyć 1 mld euro.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach
związanych z usuwaniem skutków powodzi
Ustawa, obowiązująca od 18 XI 2011 r., wprowadziła kompleksowe rozwiązania prawne ukierunkowane na usuwanie skutków powodzi w zakresie
sposobu i formy udzielania przez państwo pomocy poszkodowanym podmiotom. Przewiduje rozwiązania uprawniające Radę Ministrów – w razie
wystąpienia powodzi o rozmiarach powodujących
konieczność zastosowania szczególnych środków
– do każdorazowego określania rozwiązań przewidzianych w ustawie, gdy środki wykorzystane przez
właściwe organy administracji rządowej i organy
jednostek samorządu terytorialnego okażą się nie-
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Państwowej oraz Komisji Środowiska senator Zbigniew Meres.

wystarczające. Ma się to odbywać w drodze rozporządzenia na podstawie danych przekazanych
prezesowi Rady Ministrów przez właściwych wojewodów, wykazu gmin lub miejscowości poszkodowanych w wyniku powodzi, na terenie których
będą stosowane szczególne rozwiązania określone
w ustawie. Rada Ministrów określi również rodzaj
szczególnych rozwiązań, jakie będzie można zastosować na danym terenie nie dłużej niż 12 miesięcy.
W rozumieniu ustawy poszkodowanymi są osoby
fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej, które na skutek powodzi doznały szkód majątkowych lub utraciły, chociażby tylko czasowo, możliwość korzystania
z posiadanej nieruchomości lub lokalu.
W ramach szczególnych rozwiązań przeznaczono
rezerwę celową na przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i usuwanie ich skutków. Rodzina lub osoba
samotnie gospodarująca, poszkodowana w wyniku
powodzi, w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby
bytowej może otrzymać jednorazowy zasiłek powodziowy w kwocie do 2 tys. zł. Faktyczna niemożność
świadczenia pracy w związku z powodzią stanowić
będzie podstawę do usprawiedliwienia nieobecności w pracy. Za czas takiej nieobecności pracownik
zachowa prawo do odpowiedniej części minimalnego wynagrodzenia za pracę przez okres nie dłuższy
niż 10 dni roboczych, wynikających z jego rozkładu
czasu pracy. W razie zniszczenia na skutek powodzi
dokumentów niezbędnych do ustalenia świadczeń
z tytułu ubezpieczeń społecznych lub zaopatrzenia
emerytalnego za równorzędne z nimi będą uznawane wszelkie dokumenty i zeznania świadków,
pozwalające na udowodnienie okresu zatrudnienia
i czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, macierzyństwa lub sprawowania opieki, a także
wszelkie dokumenty pozwalające na udowodnienie
wysokości podstawy wymiaru świadczeń.
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Wprowadzono możliwość przeznaczenia na cele
związane z likwidacją skutków powodzi środków zakładowych funduszy świadczeń socjalnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zakładowych funduszy rehabilitacji osób
niepełnosprawnych. Będzie można umarzać pożyczki udzielane poszkodowanym z funduszy państwowych, jeżeli w związku z powodzią nie można ich
spłacić. Staroście przyznano prawo do dokonywania
zwrotu ze środków Funduszu Pracy w trybie określonym dla prac interwencyjnych, o których mowa
w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, poniesionych przez pracodawcę kosztów na wynagrodzenia, nagrody oraz składki
na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia
skierowanych bezrobotnych zamieszkałych na obszarze gmin lub miejscowości dotkniętych powodzią,
a w razie zniszczenia zakładu na skutek powodzi –
odpowiednio: kosztów na wynagrodzenia, nagrody
i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników.
Świadczenia te będą finansowane ze środków utworzonej na ten cel rezerwy Funduszu Pracy, pozostającej w dyspozycji ministra pracy.
Pracodawcy, który na skutek powodzi na jakiś czas
zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej
lub istotnie ograniczył jej prowadzenie, przysługiwać
ma pożyczka z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z przeznaczeniem na wypłatę
wynagrodzenia pracownikom nieobecnym w pracy
lub niemogącym świadczyć pracy z powodu powodzi
oraz usuwającym skutki powodzi w zakładzie pracy.
Pożyczka będzie podlegała zwrotowi, ale pracodawcy zyskają prawo do ubiegania się o jej umorzenie.
W ustawie zaproponowano też mechanizmy ułatwiające usuwanie szkód w substancji mieszkaniowej. Właściciel albo zarządca budynku lub lokalu
mieszkalnego uszkodzonego lub zniszczonego podczas powodzi będzie mógł, w szczególności z kredy-

tu uzyskanego na zasadach określonych w ustawie
z 1999 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów
bankowych udzielonych na usuwanie skutków powodzi, dokonać spłaty całości lub części kredytu
bankowego czy pożyczki bankowej, zaciągniętych
na budowę, odtworzenie lub remont tego budynku
czy lokalu. Przewidziano też możliwość skorzystania przez poszkodowanych ze zwolnień podatkowych, z opłaty skarbowej i innych opłat. Świadczenia
uzyskane w związku z powodzią nie będą wliczane
do dochodu, od wysokości którego odrębne przepisy uzależniają uzyskanie świadczeń o charakterze socjalnym – ulg, dodatków i zwolnień, w tym z zakresu
pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych oraz stypendiów i pomocy materialnej dla uczniów i studentów. Nadzór nad realizacją zadań związanych z pomocą poszkodowanym
będzie sprawował wojewoda.
Ponadto wprowadzono regulację, dzięki której
przedsiębiorcy będą mogli uzyskać pożyczkę jednokrotnie do wysokości szkody poniesionej w wyniku
powodzi, lecz w kwocie nie większej niż 50 tys. zł.
Pożyczek udzielać będą fundusze pożyczkowe wybrane w drodze konkursu przez ministra gospodarki.
Podczas 83. posiedzenia Izba wprowadziła
2 poprawki do ustawy. Uchwalono, że świadczeń
uzyskanych w związku z powodzią nie wlicza się
do dochodu, od wysokości którego odrębne przepisy uzależniają uzyskanie świadczeń o charakterze socjalnym, ulg, dodatków i zwolnień, w tym
pochodzących z funduszu alimentacyjnego. Doprecyzowano ponadto, że dotację na pokrycie
strat wynikających z utraty lub trwałego uszkodzenia specjalistycznego sprzętu używanego podczas
działania ratowniczego prowadzonego w trakcie
powodzi otrzymuje ochotnicza straż pożarna, a nie
właściwa gmina.
Senackie zmiany przyjął Sejm.
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DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

S

enat na 71. posiedzeniu wprowadził 4 poprawki
do nowelizacji, mającej na celu zliberalizowanie
warunków przyznawania kredytu technologicznego
przedsiębiorcom inwestującym w nowe technologie
wykorzystywane do unowocześnienia produkcji. Uzyskanie dotacji uniezależniono od wielkości sprzedaży
produktów wytworzonych w wyniku realizacji inwe-
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o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej senator Stanisław Bisztyga.

stycji. To umożliwia wypłatę premii technologicznej
jednorazowo po zrealizowaniu inwestycji. Przedsiębiorca będzie mógł ją rozpocząć już po dniu wpływu
wniosku o przyznanie premii technologicznej do Banku Gospodarstwa Krajowego, a nie, jak do tej pory,
po przyznaniu przez BGK promesy premii technologicznej. Ustawa zwiększa też wartość refinansowania
inwestycji technologicznej (premia technologiczna)
z 70% wartości kredytu do 70% wartości całej inwestycji. Jednocześnie uzależnia wypłatę premii technologicznej od posiadania przez BGK środków na ten cel.
W nowelizacji operuje się pojęciem „wartości
niematerialne i prawne”, nie definiując go jednak.
W polskim ustawodawstwie taka definicja znajduje
się w ustawie o rachunkowości. Są to: nabyte przez
jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych prawa
majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej
użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do
używania na potrzeby jednostki, a w szczególności
autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych, a także know-how.
Senat uchwalił poprawki modyfikujące definicję
pojęcia „nowa technologia”, zastępując w niej określenie „nieopatentowana wiedza techniczna” pojęciem know-how. Senatorowie dodali też do ustawy
definicję pojęcia „wartości niematerialne i prawne”.
Pozostałe zmiany miały charakter redakcyjny.
Żadna senacka poprawka nie uzyskała jednak akceptacji Sejmu. Nowelizacja w wersji sejmowej weszła w życie 23 V 2011 r.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych
Celem nowelizacji, obowiązującej od 11 V 2011 r.,
jest dodanie podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez niego zamówienia. Dzięki dodanemu
przepisowi zamawiający może wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców,
z którymi rozwiązał umowę w sprawie zamówienia
publicznego albo którym wypowiedział taką umowę,
albo od umowy z którymi odstąpił z powodu okoliczności, za jakie ci wykonawcy ponoszą odpowiedzialność. Wykluczenie na tej podstawie jest możliwe,
jeżeli rozwiązanie umowy albo jej wypowiedzenie,
albo odstąpienie od niej nastąpi w ciągu 3 lat przed

wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniesie co najmniej 5% wartości
umowy. Wykluczenie na podstawie tej przesłanki nie
wymaga wykazania szkody wyrządzonej zamawiającemu przez wykonawcę.
W myśl uzasadnienia projektu, dodanie przesłanki wykluczenia wykonawcy jest uzasadnione
faktem, iż niewykonanie zamówienia publicznego
przez wykonawcę albo nienależyte jego wykonanie,
prowadzące do rozwiązania umowy bez uzyskania
przez zamawiającego zakładanego świadczenia,
czyli realizacji zamówienia publicznego zgodnie
z umową zawartą po przeprowadzeniu postępowania w sprawie jego udzielenia, stanowi poważne
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naruszenie obowiązków wykonawcy wobec zamawiającego. Konsekwencje to niezrealizowanie zadania publicznego w terminie, niebezpieczeństwo
utraty środków finansowych, potrzeba zabezpieczenia inwestycji w okresie do wyboru kolejnego
wykonawcy, czy też konieczność ponownego przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia
publicznego.

Dzięki dodatkowej podstawie wykluczenie wykonawcy stosuje się zarówno w postępowaniu o udzieleniu całości lub części zamówienia, będącego przedmiotem umowy, od której zamawiający odstąpił, jak
i we wszystkich innych prowadzonych przez niego postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
Na 72. posiedzeniu Senat przyjął nowelizację prawa zamówień publicznych bez poprawek.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych
oraz niektórych innych ustaw
Celem nowelizacji kodeksu spółek handlowych rzystaniu wzorca umowy, nie obowiązuje zasada,
było ułatwienie i przyspieszenie zakładania spółek iż wniosek musi być opatrzony bezpiecznym podz ograniczoną odpowiedzialnością. Wprowadzono pisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą
nowy sposób zawarcia umowy spółki z o.o., przy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W takim wywykorzystaniu wzorca umowy spółki, udostępnia- padku wystarczy podpis elektroniczny. W ustawie
nego w systemie teleinformatycznym. Taką formę o Krajowym Rejestrze Sądowym rozszerzono m.in.
przewidziano dla tych uczestników obrotu praw- elektroniczny katalog dokumentów spółek, wpronego, którym odpowiadać ma określony przez mi- wadzany przez Centralną Informację Krajowego Renistra sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia, jestru Sądowego, o dokumenty dotyczące zawiązawzorzec umowy. Ingerencja w jego treść stała się nia i zgłoszenia spółki z o.o., której umowę zawarto
niemożliwa. Umowa musi zostać opatrzona, pod przy wykorzystaniu wzorca umowy.
rygorem nieważności, podpisem elektronicznym.
Z kolei w ustawie o kosztach sądowych przewidziaZmiana umowy spółki, zawartej przy wykorzystaniu no możliwość zwolnienia z opłaty sądowej podmiotu
wzorca umowy, jest dopuszczalna dopiero po jej za- składającego drogą elektroniczną wniosek o wpis do
rejestrowaniu. Pozostawiono możliwość zawierania Krajowego Rejestru Sądowego spółki z o.o., zawiązaumowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nej przy wykorzystaniu wzorca umowy.
w dotychczasowy sposób, czyli w formie aktu noW wyniku głosowania na 72. posiedzeniu Izba
tarialnego.
przyjęła nowelę z 9 poprawkami, w większości
Zgodnie z ustawą, na pokrycie kapitału zakłado- o charakterze doprecyzowującym. Senatorowie
wego spółki z o.o., której umowa zostanie zawarta zdecydowali m.in., że przepisy dotyczące zmiany
przy wykorzystaniu wzorca umowy, można wnosić umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
wyłącznie wkłady pieniężne, na podwyższenie ka- można stosować do umowy spółki zawartej zarówpitału zakładowego zaś, po wpisie spółki do rejestru no w tradycyjny sposób, jak i przy wykorzystaniu
– również wkłady niepieniężne. Pokrycie kapitału wzorca umowy.
zakładowego musi nastąpić nie później niż w ciągu
Sejm zaakceptował wszystkie senackie poprawki.
7 dni od dnia wpisu spółki do rejestru. W ustawie Nowelizacja wejdzie w życie 1 I 2012 r.
określono katalog dokumentów, które trzeba dołączyć do zgłoszenia spółki z o.o. zawiązanej przy wykorzystaniu
wzorca umowy do Krajowego Rejestru
Sądowego, i katalog dokumentów, jakie
zarząd takiej spółki musi załączyć do sądu
rejestrowego w ciągu 7 dni od dnia jej
wpisu do rejestru.
Ponadto znowelizowano przepisy kodeksu postępowania cywilnego, ustawy
o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz
ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, dostosowując je do
zmienionych przepisów kodeksu spółek
handlowych. Do k.p.c. dodano przepis
mówiący, że w odniesieniu do złożonego drogą elektroniczną wniosku o wpis Senator Marek Tr
Trzciński
ciński ((z pra
prawej),
ej) spra
sprawozdawca
o da ca komisji
komisji: Gospodarki Narodo
Narodowej
ej
do Krajowego Rejestru Sądowego spółki i Ustawodawczej w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych
z o.o., której umowę zawarto przy wyko- oraz niektórych innych ustaw.
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Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości
oraz niektórych innych ustaw
Nowelizacja, obowiązująca od 2 VI 2011 r., przewiduje, że jednostka zobowiązana do prowadzenia
ksiąg rachunkowych nie musi zamykać księgi rachunkowej, a w konsekwencji – sporządzać sprawozdania
finansowego za rok obrotowy, w którym jej działalność przez cały czas była zawieszona. W takiej sytuacji nie ma także konieczności przeprowadzania inwentaryzacji. To istotne ułatwienie dla prowadzących
działalność gospodarczą, gdy z różnych względów
zostaje ona zawieszona, a wówczas nie ma czego
sprawozdawać.
Ustawa modyfikuje także definicję samochodu
osobowego, mającą obowiązywać w ustawie o podatku dochodowym od 1 I 2013 r. Samochodem osobowym nie będzie pojazd samochodowy, w którym
łącznie z miejscem dla kierowcy liczba miejsc wynosi:
1 miejsce – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg; 2 miejsca – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa 493 kg;
i 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest
równa lub większa niż 500 kg. Dopuszczalną ładowność pojazdów i liczbę miejsc określać się będzie na

podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji lub
odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania
świadectwa homologacji. Pojazdy niemające określonej dopuszczalnej ładowności lub liczby miejsc
w wyciągu ze świadectwa homologacji lub w odpisie
decyzji uznawać się będzie za samochody osobowe.
W nowelizacji zmodyfikowano ponadto katalog
przesłanek, które należy spełnić, aby zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych objęło przychody z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków
towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również
ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy, receptury lub procesu produkcyjnego,
za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu,
urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej i handlowej lub naukowej.
W wyniku głosowań na 73. posiedzeniu Izba
uchwaliła 3 poprawki redakcyjne. Zaakceptował je
Sejm.

Ustawa o zmianie ustawy o grach hazardowych
oraz niektórych innych ustaw
Nowelizacja ma na celu zwiększenie praworządności i wzmocnienie ochrony społeczeństwa przed
negatywnymi skutkami hazardu. Wprowadza zakaz organizowania gier w Internecie i uczestnictwa
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Budżedż
tu i Finansów Publicznych w sprawie nowelizacji ustawy o grach hazardowych senator Piotr Gruszczyński.

w nich z wyjątkiem urządzania zakładów wzajemnych. Uwzględnia różnicę między tzw. grami cylindrycznymi, grami w karty, grami na automatach
a zakładami wzajemnymi. Dopuszczając urządzanie
zakładów wzajemnych przez Internet, nakłada na
podmioty oferujące je szereg ograniczeń, m.in. w zakresie weryfikacji ukończenia 18 lat przez uczestników zakładu. W nowelizacji określono również
warunki eksploatacji automatów i urządzeń do gier,
w tym badań sprawdzających. Nowe rozwiązanie to
określenie warunków, jakie muszą spełniać jednostki badające automaty i urządzenia do gier, a także
możliwość przeprowadzenia badań sprawdzających.
Wprowadzono ponadto system rejestracji gości we
wszystkich ośrodkach gier i audiowizualny system
kontroli gier w kasynach w celu umożliwienia nadzoru i kontroli nad rynkiem gier hazardowych.
Duże zmiany wprowadzono w zakresie ułatwienia
urządzania loterii fantowej lub gry bingo fantowe,
których wartości puli nie przekraczają wysokości
kwoty bazowej (3395 zł). Zniesiono natomiast obowiązek posiadania świadectwa zawodowego przez
osobę nadzorującą loterię fantową, zmniejszono także opłatę za zezwolenie na przeprowadzenie loterii
fantowej do symbolicznej kwoty 1% kwoty bazowej.
Zgodnie z nowelizacją, służby, np. celne, mogą
kontrolować organizowanie gier hazardowych i do-
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konanych transakcji finansowych, a także ścigać osoby, które organizują nielegalne gry. Odpowiednie
służby zyskają możliwość zapoznania się z danymi
telekomunikacyjnymi osób organizujących nielegalne gry hazardowe i w nich uczestniczących. W razie
podejrzenia, że firma lub osoba popełniała przestępstwo skarbowe związane z nielegalnym organizowaniem gier hazardowych, Służba Celna może blokować rachunki bankowe.
Izba podczas 76. posiedzenia uchwaliła 12 zmian
do nowelizacji. Uchwalone poprawki spowodowały,
że urządzanie loterii fantowych lub gier bingo fantowe, w których wartość puli wygranych nie przekracza określonej w ustawie kwoty bazowej (3395 zł),
zostało uzależnione tylko od dokonania ich zgłoszenia naczelnikowi urzędu celnego, a nie – jak chciał

Sejm – od zezwolenia wydawanego przez niego na
wniosek organizatora loterii. Senat wyszedł z założenia, że loterie fantowe o niskiej wartości wygranych
są instrumentem powszechnie stosowanym w praktyce przez instytucje dobroczynne i placówki oświatowe, a urządzający taką grę działa z reguły w interesie publicznym, przeznaczając uzyskane środki
na cele społeczne. Senatorowie postanowili zatem
zwolnić organizatorów gier tej kategorii z obowiązku uzyskiwania zezwoleń i zastąpić je zgłoszeniem.
Rozwiązanie takie zdecydowanie upraszcza tryb
postępowania i odciąża organy celne od zbędnej
biurokracji.
Senackie poprawki poparł Sejm. Nowelizacja obowiązuje od 14 VII 2011 r. z wyjątkiem 1 przepisu, który wejdzie w życie 30 III 2012 r.

Ustawa – Prawo geologiczne i górnicze
Ustawa reguluje zasady wykonywania działalności w zakresie prac geologicznych, wydobywania kopalin ze złóż,
podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji i podziemnego
składowania odpadów. Zaproponowane przepisy mają ułatwić podejmowanie
i wykonywanie działalności geologicznej
i górniczej, umożliwić prowadzenie racjonalnej gospodarki złożami kopalin.
Określają również rodzaje działalności,
na które nie będzie wymagane uzyskiwanie koncesji, a w pozostałych wypadkach
przewidują odbiurokratyzowanie postępowania administracyjnego i skrócenie
procesu koncesyjnego. Ustawa wproSkurkiewicz
rkie ic ((z le
lewej),
ej) spra
sprawozdawca
o da ca wniosku
niosk mniejs
mniejszości
ości 3 komisji
komisji:
wadza klarowny podział kopalin na te, Senator Wojciech Sk
których właścicielem jest Skarb Państwa gospodarki, środowiska i samorządu o odrzucenie prawa geologicznego i górniczego.
(kopaliny strategiczne, istotne dla rozwoju gospodarczego kraju), oraz pozostałe kopaliny, dokumentacji geologicznej przez właściwy organ
objęte własnością gruntową. Ponadto nowe przepi- administracji geologicznej), w ciągu którego gmina
sy mają ograniczyć nielegalną eksploatację kopalin, ma obowiązek wprowadzenia udokumentowanego
zwalczać tzw. nielegalne górnictwo.
złoża kopalin do studium uwarunkowań i kierunków
W wyniku głosowania na 77. posiedzeniu Izba nie zagospodarowania przestrzennego gminy. Wyznapoparła wniosku o odrzucenie ustawy, zaaprobowała czono też państwowej służbie geologicznej termin
natomiast 51 poprawek. Doprecyzowała, że ustawę na sporządzenie krajowego bilansu zasobów złóż
stosuje się do robót podziemnych prowadzonych kopalin (corocznie, do 30 czerwca). Wprowadzono
w celach naukowych, badawczych, doświadczalnych także zasadę, zgodnie z którą dopuszczenie wyrobu
i szkoleniowych na potrzeby geologii i górnictwa. do stosowania w zakładzie górniczym wydaje się na
Zdefiniowano też określenie „dane geologiczne”, czas nieokreślony. Zmodyfikowano zasady udzielaco ma zapewnić skuteczniejszą ochronę informa- nia pozwoleń na wykonywanie robót strzałowych
cji geologicznych stanowiących własność Skarbu w ruchu zakładu górniczego.
Państwa. W myśl innej poprawki, przeniesienie konSenatorowie zobowiązali także przedsiębiorcę do
cesji na inny podmiot może nastąpić wówczas, gdy prowadzenia ewidencji osób przebywających w zanie sprzeciwia się temu interes publiczny związany kładzie górniczym bez określenia sposobu prowaz bezpieczeństwem państwa. Senat zmodyfikował dzenia ewidencji. Wprowadzili ponadto zakaz wyponadto zasadę nadawania uprawnień rzeczoznaw- konywania czynności w podziemnych wyrobiskach
cy do spraw ruchu zakładu górniczego. Wprowadził górniczych zakładu górniczego w wymiarze czasu
też do ustawy termin (do 2 lat od dnia zatwierdzenia przekraczającym normy ustalone w kodeksie pra-
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cy, uznając takie zachowanie za wykroczenie. Tych
poprawek nie poparł jednak Sejm. Doprecyzowano
przepis określający zasady naliczania opłaty w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie dopełnił obowiązku jej
wniesienia. Zmodyfikowano zasady podziału wpływów z tytułu opłat, o których mowa w ustawie, tak
aby w 60% stanowiły dochód gminy, na terenie której
jest prowadzona działalność, a w 40% dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Skrócono z 60 do 30 dni termin, po
upływie którego warunek wyczerpania postępowania ugodowego zostaje spełniony i możliwe jest sądowe dochodzenie roszczenia o naprawienie szkody
wyrządzonej ruchem zakładu geologicznego.
Senat określił też status prawny osób odwołanych ze stanowiska prezesa lub wiceprezesów

Wyższego Urzędu Górniczego oraz dyrektora
lub zastępcy dyrektora okręgowego urzędu górniczego lub Specjalistycznego Urzędu Górniczego,
a także doprecyzował zadania prezesa Wyższego
Urzędu Górniczego i zasady wykonywania przez
organy nadzoru górniczego czynności kontrolnych. Zgodnie z inną zmianą, statut Wyższego
Urzędu Górniczego będzie nadawany zarządzeniem ministra środowiska. Dodano też do ustawy
nowy dział, zawierający katalog kar pieniężnych za
naruszenie jej postanowień, a także przepis przejściowy umożliwiający kontynuowanie działalności
przedsiębiorcom, którzy uzyskali koncesję przed
dniem wejścia w życie ustawy.
Sejm poparł 48 poprawek Senatu, wśród nich tę, na
podstawie której przepisy wejdą w życie 1 I 2012 r.
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PODATKI
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów
i usług oraz ustawy – Prawo o miarach

N

a 72. posiedzeniu Izba wprowadziła 9 poprawek
do tej nowelizacji. Senatorowie zdecydowali
m.in., że obniżoną stawką podatku od towarów i usług
zostaną objęte wyroby ciastkarskie, których data minimalnej trwałości nie przekracza 45 dni, a 5-procentowa stawka podatku będzie stosowana do owsa. Senat
doprecyzował także przepisy dotyczące stawki zerowej od usług świadczonych na obszarze portów morskich, a także sposobu ustalania listy przewoźników
lotniczych wykonujących głównie usługi w transporcie międzynarodowym. Przewidziano też, że niektóre zwolnienia w zakresie opieki medycznej, socjalnej
i usług edukacyjnych mają zastosowanie wyłącznie do
usług podmiotów świadczących usługi podstawowe.
Nowelizacja dostosowała prawo do nowych przepisów prawa celnego, modyfikując regulacje utrudniające przedsiębiorcom prowadzenie działalności.
Zaproponowano m.in.: nowe zasady rozliczania po-

datku w obrocie surowcami wtórnymi i złomem oraz
prawami do emisji gazów cieplarnianych, co służyć
ma zwalczaniu nadużyć finansowych; nowe procedury przejścia przez rolnika rozliczającego podatek
ryczałtowo na rozliczanie go według zasad ogólnych.
Na nowo uregulowano sprawę badania kas rejestrujących. W wyniku tych zmian obowiązek sprawdzania,
czy spełniają one swoje funkcje, nałożono na prezesa Głównego Urzędu Miar (dotychczas należało
to do ministra finansów). Nowelizacja stanowiła też
wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE,
orzekającego o niezgodności z prawem UE stosowania przez Polskę obniżonej stawki podatku VAT (7%)
na odzież, dodatki odzieżowe dla niemowląt i buciki
dziecięce, i zwiększenie jej do 23%.
Sejm zaakceptował wszystkie senackie poprawki.
Nowelizacja obowiązuje od 1 IV 2011 r., 1 jej przepis
wejdzie w życie 1 I 2012 r.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo bankowe, ustawy
o obrocie instrumentami finansowymi
oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

Sprawozdawca Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w sprawie
nowelizacji: prawa bankowego oraz ustaw o obrocie instrumentami
finansowymi i o nadzorze nad rynkiem finansowym senator Henryk
Woźniak.

Nowelizacja to w dużej mierze implementacja
dyrektywy 2009/111/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z 16 IX 2009 r. (CRD II), mającej zwiększyć
stabilność i bezpieczeństwo rynku finansowego. Dyrektywa ustanowiła wymogi adekwatności kapitałowej, stosowane wobec instytucji kredytowych i firm
inwestycyjnych, oraz określiła zasady obliczania funduszy własnych i zasady nadzoru ostrożnościowego. Ustawa to także efekt doświadczeń w zakresie
funkcjonowania rynku kapitałowego w Polsce. Podniesiono w niej wymogi dotyczące limitu koncentracji i zaangażowań banku. Ustalono limit na poziomie
25% funduszy własnych banku, z modyfikacją polegającą na określeniu progu kwotowego nie więcej
niż 150 mln euro w odniesieniu do dużych instytucji
finansowych. Dla mniejszych instytucji finansowych
ten próg określono procentowo jako 25% funduszy
własnych banku.
Ustawa upoważniła także Komisję Nadzoru Finansowego wobec banków i ministra właściwego
do spraw instytucji finansowych w odniesieniu do
domów maklerskich do określenia zasad ustalania
polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób
sprawujących funkcje kierownicze. Stworzyła też
możliwość obniżenia zmiennych składników wyna-
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grodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska
w banku w razie nienależytej realizacji przez bank
programu naprawczego.
Ustawa zmieniła wysokość kar pieniężnych nakładanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, a także
określiła zasady jej współpracy z właściwymi władzami nadzorczymi w ramach sprawowanego nadzoru
skonsolidowanego wobec instytucji finansowych
prowadzących interesy ponadnarodowe. Ustawa
upoważniła też KNF do określenia w drodze uchwały

zasad ustalania przez bank norm pracy i składników
wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska, a także upoważniła ministra właściwego do
spraw instytucji finansowych do określenia w drodze
rozporządzenia zasad ustalania przez dom maklerski
norm pracy i składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze.
W wyniku głosowania na 77. posiedzeniu Izba
przyjęła nowelizację bez poprawek. Nowe przepisy
obowiązują od 12 VII 2011 r.

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz o niektórych innych ustaw
Izba na 81. posiedzeniu przyjęła ustawę z 17 poprawkami. Większość zmian miała charakter legislacyjny i techniczno-redakcyjny, część służyła ujednoliceniu przepisów. Dwie z istotnych senackich
poprawek wskazywały, że dla osób fizycznych, które
nie prowadzą działalności gospodarczej, będących
jednocześnie płatnikami składek, identyfikatorem
podatkowym pozostanie Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP). Kolejna zmiana to przekształcenie
Krajowej Ewidencji Podatników w Centralny Rejestr
Podmiotów – Krajową Ewidencję Podatników, a nie
jak uchwalił Sejm – utworzenie centralnego rejestru.
Senat doprecyzował także, że od dnia wejścia w życie ustawy do końca 2011 r. osoby fizyczne, które nie
prowadzą działalności gospodarczej, mimo objęcia
ich numerem PESEL, jako identyfikatorem podatkowym, nadal będą otrzymywały NIP.
Ustawa przewiduje wprowadzenie od 1 IX 2011 r. numeru PESEL jako identyfikatora podatkowego dla osób
fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT. Od
1 I 2012 r. osoby te nie mają obowiązku posiadania NIP,
jedyny ich identyfikator to numer PESEL. Zgodnie z no-

welą, od 1 I 2012 r. osoby fizyczne nie muszą też składać
w urzędzie skarbowym zgłoszenia identyfikacyjnego
ani zgłoszeń aktualizacyjnych (zmiana adresu miejsca
zamieszkania). Naczelnik urzędu skarbowego zaktualizuje dane automatycznie po ich otrzymaniu z rejestru
PESEL. Aktualizacja danych stanie się konieczna jedynie
w wypadku adresu zamieszkania innego niż zameldowania. Ponadto od 1 IX 2011 r. obowiązuje zmieniony
tryb nadawania numeru NIP. Nadawany jest od razu po
dokonaniu zgłoszenia identyfikacyjnego, a nie w drodze decyzji administracyjnej naczelnika urzędu skarbowego. 1 IX 2011 r. uruchomiono też Centralny Rejestr
Podmiotów – Krajową Ewidencję Podatników (dotychczas Krajowa Ewidencja Podatników), zawierający wybrane dane ewidencyjne z rejestru PESEL, a także dane
z niektórych dokumentów związanych z obowiązkami
wynikającymi z przepisów podatkowych. Działalność
rejestru ma skrócić obieg informacji w urzędach skarbowych i przyspieszyć obsługę podatników.
Wszystkie senackie poprawki zostały przyjęte
przez Sejm. Nowelizacja obowiązuje od 1 IX 2011 r.,
1 przepis od 18 VIII 2011 r., a część przepisów wejdzie w życie 1 I 2012 r.

Ustawa o usługach płatniczych
Ustawa unormowała sposób świadczenia usług
płatniczych i działalności polegającej na świadczeniu
tych usług tak, aby zapewnić jednolitość standardów
regulacji we wszystkich państwach członkowskich
Unii Europejskiej. Ustawa określiła warunki świadczenia usług płatniczych, w szczególności dotyczące
przejrzystości postanowień umownych i wymogów
w zakresie informowania o usługach płatniczych,
a także prawa i obowiązki stron wynikające z umów
o świadczenie usług płatniczych. Określiła również
zakres odpowiedzialności dostawców z tytułu wykonywania tych usług, zasady prowadzenia działalności
przez instytucje płatnicze i biura usług płatniczych,
w tym za pośrednictwem agentów, oraz zasady
sprawowania nadzoru nad nimi. Zawarty w ustawie
katalog usług płatniczych obejmuje: przyjmowanie
wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z ra-

chunku płatniczego, dokonywanie transakcji płatniczych, przelewów, zleceń stałych, poleceń zapłaty
i rozliczeń operacji instrumentami płatniczymi, dokonywanie przekazów pieniężnych, wykonywanie
transakcji płatniczych, w których płatność przekazywana jest pośrednikowi między użytkownikiem zlecającym transakcję płatniczą a odbiorcą, w wypadku gdy transakcję płatnicza wykonuje się z użyciem
urządzeń telekomunikacyjnych, cyfrowych lub informatycznych. Ustawa określiła odmienne wymogi informacyjne dla pojedynczych transakcji płatniczych
i dla umowy ramowej, przewidującej większą liczbę
transakcji. Uregulowano też kwestie funduszy własnych, gospodarki finansowej, obowiązków sprawozdawczych instytucji płatniczych, zasady korzystania
przez krajowe instytucje płatnicze z usług agentów
w zakresie świadczenia usług płatniczych oraz po-
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wierzania wykonywania niektórych czynności operacyjnych innym podmiotom.
W ustawie zawarto także przepisy dotyczące nadzoru nad krajowymi instytucjami płatniczymi i ich
oddziałami, w tym Komisji Nadzoru Finansowego.
Ustawa uregulowała ponadto zasady podejmowania i prowadzenia działalności przez biura usług
płatniczych i warunki prowadzenia działalności
w zakresie usług płatniczych przez kasy oszczędnościowo-kredytowe, sprawy związane z prowadzeniem rejestru krajowych instytucji płatniczych
i innych dostawców, a także kwestie odpowiedzialności za wykonanie transakcji, w tym odpowiedzialności cywilnej i karnej.
W wyniku głosowań na 81. posiedzeniu Senat
poparł 49 poprawek. Część z nich miała charakter
doprecyzowujący i redakcyjny, ujednolicający terminologię ustawy. Ponadto Izba ograniczyła okres

przechowywania przez krajową instytucję płatniczą
dokumentów związanych ze świadczeniem usług
płatniczych maksymalnie do 10 lat. Zdecydowała też,
że podmioty wydające instrumenty płatnicze będą
wnosiły niższe opłaty na pokrycie kosztów nadzoru.
Zdaniem Senatu, 1 stawką, w wysokości 0,0025%,
powinni być objęci nie tylko agenci rozliczeniowi
świadczący usługę płatniczą, ale również organizacje będące bezpośrednimi wydawcami kart. Ponadto
senatorowie postanowili, że Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć karę pieniężną na członka
zarządu instytucji pieniądza elektronicznego i osobę
kierującą oddziałem zagranicznej instytucji pieniądza
elektronicznego jedynie wtedy, gdy osoby te są bezpośrednio odpowiedzialne za stwierdzone nieprawidłowości.
Sejm poparł większość (47) zmian wprowadzonych przez Senat. Ustawa weszła w życie 24 X 2011 r.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo bankowe
oraz niektórych innych ustaw
Od 26 VIII 2011 r. zadłużeni w walutach obcych
mają prawo spłacać kredyty w walucie, w której je
zaciągnęli. Zgodnie z nowelizacją, kredytobiorca zadłużony w walucie obcej, np. w szwajcarskim franku,
może spłacać raty kredytu, w kasie lub przelewem, walutą bezpośrednio kupioną np. w kantorze lub innym
banku. Bankowi nie wolno żądać w takim wypadku
dodatkowych opłat, prowizji ani aneksów do umowy,
jak to było dotychczas. Zmiany obejmują nowe kredyty i umowy kredytowe już zawarte, w części niespłaconej do dnia wejścia w życie ustawy. Ponadto

w umowie kredytowej musi zostać zapisana wartość
spreadu, po którym bank sprzeda klientowi walutę. Zlikwidowano też 14-dniowy okres na pisemne zgłoszenie bankowi przez kredytobiorcę chęci zmiany waluty,
w której będzie spłacał ratę. Na skutek wejścia nowelizacji w życie banki muszą zmienić wszystkie zawarte
umowy kredytowe o kredyt denominowany lub indeksowany w walucie innej niż polska, tak aby umowy te
spełniały warunki przewidziane w ustawie.
Podczas 82. posiedzenia Izba zdecydowała o przyjęciu ustawy bez poprawek.
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ENERGETYKA
Ustawa o efektywności energetycznej

C

elem ustawy, obowiązującej od 11 VIII 2011 r., jest
wdrożenie postanowień dyrektywy 2006/32/
WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych, która obliguje
państwa członkowskie do osiągnięcia oszczędności
w zużyciu energii na poziomie 9% do końca 2016 r.
Ustawa tworzy ramy prawne dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej gospodarki, obejmujących mechanizm wsparcia i zapewniających
wymierne oszczędności energii, wymagane w dyrektywie. Działania obejmują 3 obszary: zwiększenie
oszczędności energii przez odbiorców końcowych,
zwiększenie oszczędności energii przez urządzenia
potrzeb własnych oraz zmniejszenie strat energii
elektrycznej, ciepła i gazu ziemnego w przesyle lub
dystrybucji. Ustawa dotyczy w szczególności odbiorców końcowych, rozumianych jako osoby fizyczne
lub prawne, które dokonują zakupu energii na własny użytek, a także przedsiębiorstw energetycznych
oraz przedsiębiorstw będących dostawcami środków
wzrostu efektywności energetycznej.
W nowych przepisach określono krajowy cel w zakresie oszczędzania i gospodarowania energią dla
uzyskania do 2016 r. oszczędności energii finalnej
nie mniejszej niż 9% średniego krajowego jej zużycia
w ciągu roku, przy czym uśrednienie obejmuje lata
2001–2005. Ponadto ustawa określa zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności
energetycznej, nakłada na nie obowiązek stosowania
środków poprawy efektywności energetycznej spośród zawartych w ustawowym katalogu, w tym sporządzania audytów energetycznych dla eksploatowanych
budynków o powierzchni użytkowej powyżej 500 m2,
których właścicielami lub zarządcami są te jednostki.
Ustawa określa również zasady uzyskiwania i umarzania świadectw efektywności energetycznej, czyli
mechanizm tzw. białych certyfikatów, wspierający

Senator Jadwiga Rotnicka, sprawozdawczyni Komisji Środowiska
w sprawie ustawy o efektywności energetycznej.

Senator Krzysztof Majkowski, sprawozdawca Komisji Gospodarki
Narodowej w sprawie tej samej ustawy.

przedsiębiorstwa zmniejszające zużycie energii poprzez inwestycje w nowoczesne technologie. Mechanizm „białych certyfikatów” ma na celu zmotywowanie podmiotów objętych regulacją, w szczególności
przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców końcowych, do podjęcia działań inwestycyjnych przyspieszających osiągnięcie krajowego celu w zakresie
oszczędnego gospodarowania energią. Zakres podmiotów zobowiązanych do uzyskiwania i umarzania
świadectw efektywności energetycznej rozszerzono
o odbiorców końcowych, towarowe domy maklerskie i domy maklerskie. Ustawa nakłada kary pieniężne za niedopełnienie obowiązków związanych z uzyskaniem i przedstawieniem do umorzenia prezesowi
URE świadectw efektywności energetycznej oraz
wnoszenia opłat zastępczych, które będą stanowiły
przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Nowe przepisy określają również zasady sporządzania audytu efektywności energetycznej i uzyskiwania uprawnień audytora efektywności energetycznej. Audytorami efektywności energetycznej mogą
zostać absolwenci wyższych uczelni technicznych,
którzy po odbyciu specjalistycznego szkolenia w zakresie efektywności energetycznej zostaną poddani weryfikacji w formie egzaminu państwowego,
sprawdzającego przygotowanie merytoryczne do
uzyskania uprawnienia audytora efektywności energetycznej. Sporządzanie audytów efektywności energetycznej umożliwiono obywatelom krajów Unii Europejskiej i Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu po uznaniu ich kwalifikacji zdobytych
w tych krajach.
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Ustawa wprowadza również regulacje mające zachęcić inwestorów do efektywnego wykorzystywania
lokalnych zasobów paliw i energii poprzez przyłączanie obiektów do sieci ciepłowniczych, w których
odpowiedni udział ciepła w skali roku stanowi ciepło
wytworzone z odnawialnych źródeł energii, ciepło
z kogeneracji lub ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych albo wyposażenie obiektu w indywidualne odnawialne źródła ciepła, w tym użytkowego z kogeneracji lub źródła ciepła odpadowego z instalacji
przemysłowych.
Podczas 73. posiedzenia Izba uchwaliła 14 poprawek do ustawy. Wyeliminowano m.in. nierównoprawne warunki konkurencyjności dla niewielkich sieci ciepłowniczych, w których wielkość
mocy zamówionej nie przekracza 5 MW, i miejskich sieci ciepłowniczych zasilanych ze źródła kogeneracyjnego. Uzupełniono przepis w zakresie
pomniejszania kwoty przychodu, będącej podsta-

wą obliczenia wartości świadectwa efektywności
energetycznej, również o kwotę akcyzy naliczonej przez przedsiębiorstwo energetyczne z tytułu
sprzedaży gazu ziemnego. Senatorowie uprościli
sposób rozliczenia kosztów wynikających z systemu świadectw efektywności energetycznej, redukcji kosztów jego funkcjonowania i podniesienia
wydajności. Wyeliminowali również możliwość
podwójnego rozliczania oszczędności energii
uzyskanych w wyniku zrealizowania tego samego
przedsięwzięcia. Senat doprecyzował ponadto, że
obowiązek wyposażenia obiektu w źródła ciepła
albo przyłączenia go do sieci ciepłowniczej dotyczy tylko obiektów, które nie są jeszcze wyposażone w te źródła ciepła lub przyłączone do sieci
ciepłowniczej. Izba uchwaliła również poprawki
redakcyjne i doprecyzowujące.
Sejm przyjął 9 poprawek, odrzucił 5 zmian o charakterze redakcyjnym.

Ustawa o zmianie ustawy o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej
Izba na 76. posiedzeniu uchwaliła 18 poprawek do
ustawy, która ma umożliwić rozwój energetyki wiatrowej na polskich obszarach morskich. Wprowadzono w niej zasadę, że wznoszenie i wykorzystywanie
elektrowni wiatrowych jest możliwe tylko na obszarach morskich objętych wyłączną strefą ekonomiczną. Nie będzie można ich wznosić na morskich wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym. W razie
braku planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji
i urządzeń na polskich obszarach morskich będzie
wydawał minister gospodarki morskiej po zasięgnięciu opinii ministrów właściwych do spraw: gospodarki, kultury i dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, środowiska, spraw wewnętrznych oraz obrony
narodowej. Na wydanie opinii minister będzie miał
90 dni, po upływie których wniosek zostanie uznany
za zaopiniowany pozytywnie. Pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń będzie wydawane na okres nie dłuższy
niż 30 lat (obecnie 5 lat), z możliwością jego przedłużenia na kolejne 20 lat. W ustawie doprecyzowano
także zasady pobierania opłat za wydawanie pozwoleń (umożliwiono rozłożenie na raty) i określono terminy ich wnoszenia.
Część senackich poprawek miała charakter doprecyzowujący, uściślający i redakcyjny. Kilka z nich
umożliwiło etapowe przygotowanie i budowę
sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń na polskich
obszarach morskich. Izba postanowiła także wydłużyć z roku do 2 lat termin, w ciągu którego inwestor
powinien otrzymać pozwolenie na budowę plano-

Sprawozdawca Komisji Środowiska w sprawie nowelizacji ustawy
o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej senator Stanisław Gorczyca.

wanego przedsięwzięcia. Senatorowie zdecydowali
również, że zainteresowany podmiot ma 120 dni na
złożenie wniosku o przedłużenie ważności pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych
wysp, konstrukcji i urządzeń. Ponadto określono tryb
postępowania po upływie terminu składania wniosków o wydanie pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń
na polskich obszarach morskich.
Sejm zaakceptował wszystkie senackie poprawki.
Ustawa weszła w życie 30 VII 2011 r.
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Ustawa o przygotowaniu i realizacji
inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej
oraz inwestycji towarzyszących
Ustawa określa: zasady i warunki przygotowywania
i realizacji inwestycji w zakresie budowy obiektów
energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;
organy właściwe w sprawach przygotowania i realizacji tego rodzaju inwestycji, a także podział korzyści
pomiędzy gminami z tytułu realizacji inwestycji w zakresie budowy elektrowni jądrowych.
Ustawa zawiera również procedury urbanistyczne i regulacje szczególne: dotyczące udzielania zamówień publicznych, zadań inwestora związanych
z zapewnieniem bezpieczeństwa (identyfikacja firm,
identyfikacja wszystkich pracowników, dostęp służb
w rodzaju ABW do pełnej dokumentacji i do kontroli
procesu budowlanego), a także podziału korzyści pomiędzy samorządami (podatki od nieruchomości, od
gruntów). Z tych dochodów będą również korzystać
gminy bezpośrednio sąsiadujące z tymi, w których
znajdują się obiekty energetyki jądrowej. 50% podatków zbieranych przez gminę mającą obiekt na swym
terenie będzie rozdzielane pomiędzy sąsiednie gminy.
Podczas 78. posiedzenia Izba wprowadziła 5 poprawek do ustawy. Uzupełniono katalog warunków,
jakie powinien spełniać wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki
jądrowej. Skorygowano też przepis, uwzględniając
przyjętą nomenklaturę ustawy. Senat postanowił
również, że z wnioskiem o ustalenie warunków wycinki drzew i krzewów można wystąpić w ciągu miesiąca od dnia wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, a nie od dnia, w którym decyzja ta stała się
ostateczna. Wprowadzono odrębności do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
negocjacji z ogłoszeniem, umożliwiające wybór wy-

Sprawozdawca 3 komisji: samorządu terytorialnego, gospodarki
i środowiska w sprawie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących senator Janusz Sepioł.

konawcy inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, z ustaleniem wszystkich warunków
zamówienia na etapie negocjacji. Izba postanowiła
też, że w dniu wejścia w życie ustawy obowiązywać
będą przepisy dotyczące Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Sejm zaakceptował wszystkie poprawki Senatu.
Ustawa weszła w życie 1 VII 2011 r.
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Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne
oraz niektórych innych ustaw
Nowelizacja, obowiązująca od 30 X 2011 r., wprowadza m.in. nowe zasady obrotu energią elektryczną. Zdefiniowano w niej pojęcie odbiorcy krajowego,
określono wielkość dostępnej mocy przyłączeniowej,
warunki sprzedaży energii elektrycznej oraz wymagania w zakresie posiadania i kwalifikacji przez osoby
zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji energetycznych. Zrezygnowano z obowiązku
potwierdzania co 5 lat nabytych wcześniej uprawnień
w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji. Rozdzielono też kompetencje dotyczące obowiązków informowania Komisji Europejskiej pomiędzy prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i Agencję
Rynku Rolnego. Z kolei zadania prezesa Urzędu Regulacji Energetyki rozszerzono o współdziałanie z organem właściwym w sprawach nadzoru nad rynkiem
kapitałowym. Nowelizacja zawiera też szereg zmian
o charakterze techniczno-legislacyjnym.
Podczas 81. posiedzenia Izba przyjęła ustawę
z 4 poprawkami. Ustalono kolejność rozpoznawania wniosków o określenie warunków przyłączenia
i przesłanki pozostawienia ich bez rozpoznania. Przywrócono obowiązek potwierdzania co 5 lat kwalifi-

kacji przez osoby zajmujące się eksploatacją sieci
oraz urządzeń i instalacji. Wprowadzono też zmianę
o charakterze redakcyjnym, którą Sejm odrzucił, pozostałe zaś przyjął.

Spra o da ca Komisji Gospodarki Narodo
Sprawozdawca
Narodowej
ej w spra
sprawie
ie no
noweli
eli
prawa energetycznego senator Stanisław Iwan.
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TRANSPORT I RUCH DROGOWY
Ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych
oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Z

asadniczym celem nowelizacji, która weszła
w życie 18 XI 2011 r., jest zmiana przepisów
w zakresie procedury przetargowej w sprawie zawarcia umowy o budowę i eksploatację albo wyłącznie
eksploatację autostrady. Nowelizacja służy także
dostosowaniu przepisów do wymogów prawa Unii
Europejskiej. Stosowany system ograniczał dostęp
firm do przetargu, był także niezgodny z prawem
wspólnotowym. Ustawa poszerzyła krąg ewentualnych wykonawców. Umowy zawierane w ramach
partnerstwa publiczno-prywatnego będą traktowane
jako zamówienia publiczne lub jako koncesje. Ustawa precyzyjnie określiła podmioty mogące budować
i eksploatować autostrady. To generalny dyrektor
dróg krajowych i autostrad oraz powstałe w przyszłości drogowe spółki specjalnego przeznaczenia,
które mogą to zadanie przekazać innym podmiotom.
Ustawa uregulowała sprawy dotyczące poboru opłat
za przejazd i zwolnienia z nich. Do uprzywilejowanych
pojazdów zwolnionych z tych opłat dołączono pojazdy Inspekcji Transportu Drogowego. Ponadto uchylono nieaktualne przepisy, np. dotyczące wykupu terenów pod budowę dróg czy planowanych autostrad.
Wprowadzono opłatę paliwową, ponieważ
30 IV 2011 r. wygasło zezwolenie Komisji Europejskiej na pomoc państwa w zakresie zwolnienia biokomponentów. Na wypadek, gdyby Unia ponownie
wyraziła w tej sprawie zgodę, dodano przepis, dający
możliwość zwolnienia także biokomponentów z opłaty.
Senat na 83. posiedzeniu przyjął 1 poprawkę
doprecyzowującą. Zgodnie z ustawą, przed ogło-

S
Senator
t Andrzej
A d j Owczarek,
O
k sprawozdawca
d
K
Komisji
i ji Gospodarki
G
d ki
Narodowej w sprawie nowelizacji ustawy o autostradach płatnych
oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

szeniem przetargu generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad albo drogowa spółka specjalnego
przeznaczenia uzgadnia planowane zobowiązania
finansowe Skarbu Państwa z ministrem transportu
i ministrem finansów. Na mocy senackiej poprawki uzgodnienia takie powinny poprzedzać każde
postępowanie w sprawie wyboru spółki, której zostanie powierzona budowa lub eksploatacja autostrady.
Sejm zaakceptował poprawkę uchwaloną przez
Senat.

Nowelizacje ustawy o transporcie drogowym
W 2011 r. Izba trzykrotnie rozpatrywała zmiany
ustawy o transporcie drogowym. Nowelizacja, którą Senat zajął się na 69. posiedzeniu, miała na
celu zmianę zasad prowadzenia przewozu okazjonalnego, czyli przewozu osób innego niż przewóz
taksówką. Obowiązujące przepisy rozróżniały przewóz osób samochodami osobowymi i taksówkami,
a także przewóz osób samochodami osobowymi
niebędącymi taksówkami, czyli przewóz okazjonalny. Oba rodzaje przewozów różnią się warunkami
wykonywania działalności, przede wszystkim odmiennymi zasadami uzyskiwania licencji na wykonanie transportu drogowego. Licencji na taksówkę
udziela się na określony pojazd i obszar. Liczba licencji na taksówkę musi zatem odpowiadać liczbie
pojazdów zgłoszonych we wniosku przez przedsię-

biorcę. Dodatkowo liczba możliwych do uzyskania
licencji ograniczana jest stosownymi uchwałami
Rady Ministrów.
W wypadku przewozu okazjonalnego nie ma limitów na wydawanie tych licencji. Przedsiębiorca
otrzymuje też 1 licencję na wykonywanie działalności i wypis z licencji, odpowiadający liczbie zgłoszonych pojazdów. Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym, podczas wykonywania przewozów
okazjonalnych zabrania się używania w pojeździe
taksometrów oraz umieszczania na nim oznaczeń
z nazwą, adresem i telefonem przedsiębiorcy,
a także umieszczania na dachu pojazdu lamp lub
innych urządzeń technicznych. Zgodnie z nowelizacją, przewóz okazjonalny zostanie ograniczony
do wykonywania działalności jedynie pojazdem
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samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie
do przewozu powyżej 7 osób łącznie z kierowcą. Wykonywanie przez przedsiębiorcę przewozu
okazjonalnego samochodem niespełniającym tego
kryterium podlegać będzie administracyjnej karze
pieniężnej w wysokości 15 tys. zł. Ponadto kierowca odpowie dodatkowo za wykroczenie zagrożone
karą grzywny. Okazjonalny przewóz osób samochodami przeznaczonymi do przewozu mniej niż
7 osób będzie możliwy jedynie w wypadku wykonywania przewozu samochodami zabytkowymi.
Zgodnie z przepisami przejściowymi, przedsiębiorcy prowadzący w dniu wejścia nowelizacji
w życie działalność gospodarczą w zakresie okazjonalnego przewozu osób pojazdem samochodowym mogą to robić na dotychczasowych zasadach
przez rok od dnia wejścia w życie ustawy. Przez
ten czas nie będzie ich także dotyczyło ograniczenie liczby przeznaczonych do wydawania nowych
licencji, o których mowa w ustawie o transporcie
drogowym.
Nowelizacja wprowadziła ponadto termin (60 dni
od dnia złożenia wniosku) na przeprowadzenie egzaminu kończącego szkolenie w zakresie transportu
drogowego taksówką, zmiany w odniesieniu do komisji egzaminacyjnej (zakaz zasiadania w niej osób
wykonujących działalność gospodarczą w zakresie
przewozu osób taksówką). Nowa regulacja stanowi
również o cofnięciu licencji w razie odstąpienia osobie trzeciej nie tylko licencji, ale też wypisu z licencji. Nowością są także zmiany obejmujące zezwolenia, wygaśnięcia i cofnięcia zezwolenia w wypadku
zezwoleń wydawanych na wykonanie przewozów
w krajowym transporcie drogowym. Termin wejścia
w życie ustawy określono na 30 dni od dnia ogłoszenia.
Senat wprowadził do ustawy 9 poprawek, głównie redakcyjnych i doprecyzowujących. Senatorowie znieśli ustalone przez rady gminy limity

licencji na transport drogowy taksówką. Zdecydowali ponadto, że w skład komisji powołanej do
przeprowadzenia egzaminu w zakresie transportu
drogowego taksówką nie mogą wchodzić, oprócz
przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie transportu osób taksówką, także wykonujący transport rzeczy taksówką. Izba wskazała też
sposób ustalania terminu egzaminów w zakresie
transportu drogowego taksówką, przeprowadzanych na podstawie wniosków złożonych przed
dniem wejścia w życie ustawy. Senat umożliwił
również prowadzenie działalności w zakresie
przewozu okazjonalnego na dotychczasowych
zasadach przez okres wyznaczony w licencji, nie
dłużej jednak niż przez rok od dnia wejścia w życie ustawy. Senatorowie zmienili ponadto termin
wejścia w życie przepisów dotyczących zmiany
zezwoleń wydanych na wykonanie przewozów
w krajowym transporcie drogowym na dzień ogłoszenia.
Sejm przyjął wszystkie senackie poprawki. Ustawa
weszła w życie 7 IV 2011 r., a 1 jej przepis – 7 III 2011 r.
Nowelizacja, rozpatrywana przez Izbę na 79. posiedzeniu, była związana z uruchomieniem 1 VII 2011 r.
elektronicznego systemu poboru opłat za przejazd
pojazdem po drodze krajowej. Organem kontroli uiszczania tej opłaty została Inspekcja Transportu Drogowego. W ustawie m.in. dostosowano i uszczegółowiono uprawnienia głównego inspektora do nowych
zadań. Inspektorom transportu drogowego nadano
uprawnienia do kierowania do sądów powszechnych
wniosków o ukaranie oraz uprawnienia do udziału
w rozprawach w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenie z zakresu działania Inspekcji Transportu Drogowego. Wprowadzono zmiany organizacyjne w Inspekcji Transportu Drogowego
oraz określono zasady prowadzenia przez głównego
inspektora transportu drogowego centralnej ewidencji kontroli naruszeń, a także ustalono wysokość kar
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wa służyła też dostosowaniu infrastruktury
drogowej do wymagań transportu drogowego i zmniejszeniu barier biurokratycznych w prowadzeniu działalności transportowej, wyeliminowaniu patologicznych
zachowań podmiotów z branży okołotransportowej. W ramach likwidowania nieuczciwej konkurencji wprowadzono jawny
rejestr wydanych licencji i obowiązek przechowywania wszelkich dokumentów związanych z przewozami przez rok od czasu
likwidacji firmy. W stosunku do przewoźników zagranicznych wprowadzono pojęcie
kaucji, co umożliwi nakładanie na nich kar
finansowych. Zwiększono także uprawnienia na granicach związane z niedopuszSSprawozdawca
d
K
Komisji
i ji Gospodarki
G
d ki N
Narodowej
d
j w sprawie
i nowelizacji
li ji ustawy czaniem do ruchu w Polsce pojazdów nieo transporcie drogowym oraz ustawy o drogach publicznych senator Tadeusz
spełniających naszych oczekiwań.
Gruszka; 79. posiedzenie Senatu.
Wprowadzono też odpowiedzialność
za wykonywanie przewozów na terytorium Polski firm zajmujących się nadawaniem przesyłek, ich załadunkiem itp., czyli tzw. firm okołotransportowych.
bez uiszczenia opłaty.
Izba wprowadziła 4 poprawki do ustawy. Uzupeł- Dokonano zmian dotyczących czasu pracy kierowniono wytyczne dotyczących treści rozporządzenia. ców, umożliwiających jego precyzyjne badanie. Na
Zmieniono na 30 dni od dnia ogłoszenia termin wej- mocy nowelizacji powołano do życia centrum moniścia w życie przepisu przewidującego odpowiedzial- toringu transportu drogowego, zajmujące się badaność za wykroczenie. Pozostałe poprawki miały cha- niem sytuacji w tym segmencie rynku.
Izba uchwaliła 34 poprawki do ustawy, w większorakter redakcyjny i porządkujący. Senackie poprawki
ści o charakterze legislacyjnym i doprecyzowującym.
uzyskały poparcie posłów.
Nowelizacja weszła w życie 1 VIII 2011 r. z wyjąt- Ponadto Senat wprowadził uprawnienia dla inspekkiem 1 przepisu, obowiązującego – zgodnie z senac- tora Inspekcji Transportu Drogowego do nakładania
kar pieniężnych zgodnie z przepisami ustawy o przeką poprawką – od 1 IX 2011 r.
Nowelizacja, którą Izba rozpatrywała na 83. po- wozie drogowym towarów niebezpiecznych. Dopresiedzeniu, miała na celu zwiększenie konkurencyjno- cyzował też przepis, na podstawie którego osoba
ści i ograniczenie nieuczciwej konkurencji w sektorze fizyczna nie poniesie za ten sam czyn odpowiedzialtransportu drogowego, zarówno, jeżeli chodzi o prze- ności karnej i administracyjnej. Określono zasady rewoźników krajowych, jak i zagranicznych, a także jestrowania pojazdów należących do członków obwzmocnienie funkcji prewencyjnej nakładanych sank- cych sił zbrojnych, personelu cywilnego i członków
cji przy zmniejszeniu ich represyjności. Doprecyzo- rodzin, oraz pojazdów ich wykonawców kontraktowano wszelkiego rodzaju naruszenia, za które będą wych, przebywających na terytorium RP.
Senackie zmiany, z wyjątkiem 1 poprawki redakcyjkarani kierowcy, firmy czy przedstawiciele firm działających w dziedzinach związanych z transportem. Usta- nej, poparł Sejm. Nowelizacja wejdzie w życie 1 I 2012 r.

Ustawa o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców
oraz ustawy o transporcie drogowym
Nowelizacja dostosowała krajowe przepisy
do decyzji Komisji Europejskiej nr 2009/959/UE.
Zgodnie z nią, ustawa wprowadza obowiązek stosowania nowego, rozszerzonego formularza zaświadczenia, wystawianego przez przedsiębiorcę
kierowcy, który przebywał na zwolnieniu lekarskim,
urlopie wypoczynkowym, miał czas wolny lub odpoczywał, wykonywał inną pracę niż prowadzenie
pojazdu lub pozostawał w gotowości do wykonywania pracy. Kierowca będzie musiał okazywać

to zaświadczenie na każde żądanie inspektorów
Inspekcji Transportu Drogowego, funkcjonariuszy
policji, straży granicznej i celnej.
Na 80. posiedzeniu Izba wprowadziła do nowelizacji 1 zmianę, mającą na celu skorelowanie przepisu
dotyczącego obowiązków kierowcy pojazdu samochodowego podczas wykonywania przewozu drogowego z innymi przepisami ustawy o transporcie
drogowym. Poparł ją Sejm.
Nowe przepisy weszły w życie 31 VIII 2011 r.
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Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
oraz ustawy o kierujących pojazdami
Nowelizacja, obowiązująca od 21 V 2011 r., umożliwiła lepszą organizację ruchu, służyła promocji ruchu rowerowego i poprawie bezpieczeństwa rowerzystów. Wprowadzono nowe definicje pojęć: „droga
dla rowerów”, „pas ruchu dla rowerów”, „śluza dla
rowerów” i „rower”, a także znowelizowano zasady poruszania się rowerzystów po drogach. Wśród
przepisów wpływających na organizację ruchu drogowego znalazły się te jednoznacznie określające
pierwszeństwo rowerów jadących drogą rowerową
wzdłuż drogi głównej przed samochodami skręcającymi w drogi podporządkowane i z nich wyjeżdżające. Usunięto zakaz przewożenia dzieci w przyczepach rowerowych i dopuszczono poruszanie
się rowerem środkiem pasa ruchu na skrzyżowaniu
i bezpośrednio przed nim, a także wyprzedzanie rowerem innych pojazdów z prawej strony, oczywiście

na warunkach określonych ustawą. Umożliwiono też
jazdę rowerem obok innego roweru, co dotychczas
nie było usankcjonowane prawnie, a miało miejsce
na przykład w trakcie treningów kolarskich. Nowe
przepisy umożliwiają też jazdę po chodniku, zgodnie
z odpowiednimi przepisami i warunkami zawartymi
w ustawie:
Podczas 72. posiedzenia Izba wprowadziła 4 poprawki do ustawy. Skreśliła z definicji wózka rowerowego określenia niemające istotnego znaczenia dla
definiowanego przedmiotu, nakazała utrzymanie co
najmniej jednometrowego odstępu przy wyprzedzaniu wózka inwalidzkiego, dodała też upoważnienia
do wydania rozporządzenia, w którym zostaną określone warunki techniczne przyczepy rowerowej. Te
poprawki nie zostały jednak przyjęte przez Sejm, który poparł tylko zmianę porządkującą.
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SAMORZĄD TERYTORIALNY
Nowelizacje ustawy o samorządzie gminnym

W

2011 r. parlament dwukrotnie nowelizował ustawę o samorządzie gminnym. Pierwsza nowelizacja, z 15 IV 2011 r., miała charakter incydentalny.
Konieczność jej uchwalenia była skutkiem dość tragicznego wydarzenia. W Oświęcimiu po wyborach, w dniu,
w którym powinno nastąpić ślubowanie, wybrany prezydent miasta miał zawał serca. Obowiązująca dotychczas
ustawa przewidywała, co dzieje się w razie pojawienia
się przemijających przeszkód wykonywania mandatu
(tymczasowe aresztowanie, odbywanie kary pozbawienia wolności, odbywanie kary aresztu, niezdolność do
pracy z powodu choroby przekraczającej 30 dni). W takich wypadkach obowiązki przejmował wybrany zastępca bądź pierwszy zastępca, a jeśliby ani prezydent (wójt,
burmistrz itp.), ani żaden z jego zastępców nie mógł tych
funkcji wykonywać, wojewoda musi zwrócić się do premiera o ustanowienie osoby, która te obowiązki może
wykonywać i przygotować nowe wybory. Ustawa nie
przewidywała zatem sytuacji, w której nie będzie nikogo, kto mógłby wykonywać te obowiązki, bo wszystkie
kadencje wygasły, a wybrany prezydent nie objął mandatu, gdyż nie był w stanie złożyć ślubowania. Zgodnie
z nowelizacją, w takich wypadkach mają być stosowane
wszystkie przepisy obowiązujące dotychczas, gdy występuje przemijająca przeszkoda w wykonywaniu zadań
i kompetencji wójta. Dodano też przepis mówiący, że
w razie niezwoływania w przepisowych terminach sesji,
na której ślubowanie powinno zostać złożone, można je
złożyć przed Państwową Komisją Wyborczą. Jeżeli zaś
ktoś przez 3 miesiące unika złożenia ślubowania, to jego
mandat automatycznie wygasa. Nowelizacja przewiduje,
że gdy wójt dozna przemijającej przeszkody w sprawowaniu swojej funkcji, władzę w gminie przejmie osoba
wyznaczona przez prezesa Rady Ministrów maksymalnie
do czasu wyboru nowego wójta. 11 VII 2011 r. premier
wyznaczył osobę pełniącą obowiązki prezydenta. Do
końca 2011 r. sytuacja nie zmieniła się.
Senat podczas 75. posiedzenia przyjął nowelizację
bez poprawek. Zmienione przepisy obowiązują od
23 VI 2011 r.
Celem nowelizacji przyjętej przez parlament
26 V 2011 r. było uregulowanie kwestii przeprowadzania i skutków prawnych referendum lokalnego w sprawie utworzenia, połączenia, podziału i zniesienia gminy

oraz ustalenia jej granic. Z inicjatywą przeprowadzenia takiego referendum mogą występować wyłącznie
mieszkańcy gminy (grupa 15 osób). Referendum nie
będzie przeprowadzane, jeśli z wcześniejszej analizy
wynika, że na skutek podziału lub ustalenia nowych granic gminy dochody podatkowe na mieszkańca gminy
w zmienionych granicach lub gminy utworzonej byłyby niższe od najniższych dochodów podatkowych
na mieszkańca ustalonych dla poszczególnych gmin,
a także jeśli gmina w zmienionych granicach lub gmina utworzona byłaby mniejsza od najmniejszej pod
względem liczby mieszkańców gminy w Polsce. Z tych
samych przyczyn Rada Ministrów nie przeprowadza
zmian po otrzymaniu wniosku o połączenie, podział,
zniesienie gminy, ustalenie jej granic. W wypadku utworzenia nowej gminy prezes Rady Ministrów wyznacza
pełnomocnika ds. utworzenia gminy, którego zadaniem
jest przygotowanie organizacyjne i prawne gminy do
wykonywania zadań publicznych oraz zastępowanie
organów gminy do czasu ich powołania.
Senat na 76. posiedzeniu uchwalił 4 poprawki do
ustawy, z których 2 zostały przyjęte przez Sejm. Poparcie uzyskała propozycja skreślenia fragmentu przepisu
błędnie zakładającego możliwość działania pełnomocnika w imieniu i na rzecz organów gminy, która ma zostać
utworzona. Senat uznał, że pozostawienie tego zapisu
byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami prawa,
gdyż nie jest możliwe działanie w imieniu nieistniejącego organu i nie można działać na rzecz organu, nawet
istniejącego, ponieważ nie stanowi on podmiotu praw
i obowiązków. Możliwe jest działanie jedynie na rzecz
gminy, i to tylko od chwili jej powstania. Sejm przyjął także senacką poprawkę, która doprecyzowała, że zadania
i kompetencje rady w okresie pomiędzy jej rozwiązaniem
w wyniku zmian w podziale terytorialnym państwa a wyborem nowej też będzie pełnił powołany pełnomocnik.
Sejm odrzucił m.in. propozycję Senatu, aby wielkość tworzonej gminy odnieść do najmniejszej gminy
w województwie, a nie do najmniejszej gminy w kraju.
Senat argumentował, że takie rozwiązanie ograniczy
rozdrobnienie gmin i będzie sprzyjało dopasowaniu
ich wielkości do uwarunkowań regionalnych. Ustawa
o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw weszła w życie 14 VII 2011 r.

Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
Nowela wprowadza zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Mają one na
celu: uszczelnienie systemu gospodarowania od-

padami komunalnymi, prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”,
zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, zwięk-

34

kronika senatu '11.indb 34

16-05-12 15:54:13

PRACE LEGISLACYJNE SENATU

szenie liczby nowoczesnych instalacji do odzysku,
zlikwidowanie dzikich wysypisk śmieci, prowadzenie właściwego sposobu monitorowania postępowania z odpadami komunalnymi, zmniejszenie dodatkowych zagrożeń dla środowiska wynikających
z transportu odpadów komunalnych.
Najważniejszą zmianą jest umożliwienie przejęcia
przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. To rozwiązanie zwolni gminy z obowiązku
przeprowadzenia referendum w kwestii przejęcia
przez gminę takiego obowiązku. Gminy będą musiały organizować przetargi na odbieranie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości. Dotychczas właściciel nieruchomości podpisywał umowę
z podmiotem odbierającym śmieci (umowa cywilnoprawna) i płacił mu za ich wywóz. Teraz gmina
przyjmie zadania właściciela nieruchomości i ustali
opłatę za gospodarowanie śmieciami. Jej wysokość
będzie ustalana w przeliczeniu na mieszkańca danej
nieruchomości przy uwzględnieniu ilości odpadów
wytwarzanych na jej terenie, częstotliwości ich odbierania, kosztów zagospodarowania.
Ponadto gminy będą zobowiązane do zapewnienia budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnych
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
Realizując to zadanie, gmina będzie zobowiązana
do przeprowadzenia przetargu na wybór podmiotu,
który wybuduje i będzie eksploatował taką instalację.
Ustawa daje także możliwość wyboru takiego podmiotu na zasadach określonych w ustawie z grudnia
2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz
w ustawie ze stycznia 2009 r. o koncesji na roboty
budowlane lub usługi.
Nowelizacja nakłada też na gminy szereg obowiązków, m.in. selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, takich jak papier, plastik, szkło, opakowania wielomateriałowe i odpady biodegradowalne;
osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu,
corocznej analizy stanu gospodarowania odpadami
oraz prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych wśród swoich mieszkańców. Jeśli chodzi o osiągnięcie określonego poziomu recyklingu, to do koń-

ca 2020 r. w odniesieniu do papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła należy uzyskać poziom recyklingu
w wysokości co najmniej 50% wagowo, a jeżeli chodzi o recykling niebezpiecznych odpadów budowlanych i rozbiórkowych – w wysokości co najmniej 70%
wagowo. Ustawa wymaga także ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania – do połowy lipca
roku 2013 do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych biodegradowalnych
przekazywanych na składowiska, a do połowy lipca
2020 r. – nie więcej niż do 35%.
W wyniku głosowań Senat na 78. posiedzeniu
zaakceptował 21 poprawek, z których poparcie Sejmu uzyskało 15. Wśród nich znalazły się poprawki
dotyczące metod ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Senat uznał,
że przyjęte przez Sejm rozwiązanie jest zbyt rygorystyczne, nie daje gminom możliwości wyboru najbardziej efektywnej z ich punktu widzenia metody obliczania wysokości opłaty. W trakcie prac w Senacie
wskazywano, że wysokość opłaty może być ustalana
nie tylko jako iloczyn stawki opłaty i liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, ale także w inny
sposób. Podkreślano, że aktualnie stosowana jest np.
metoda, w której wysokość opłaty uzależniana jest
od ilości zużytej w gospodarstwie domowym wody
i metoda, zgodnie z którą wysokość opłaty uzależnia się od powierzchni lokalu mieszkalnego. Jedna
z poprawek umożliwia wprowadzenie jednej stawki
opłaty od gospodarstwa domowego uniezależniając
wysokość opłaty od innych wskaźników.
Izba zdecydowała też, że rejestr działalności regulowanej zacznie funkcjonować od dnia wejścia
w życie ustawy, czyli 1 I 2012 r., a nie ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Uzasadniając

Sprawozdawca Komisji Środowiska w sprawie nowelizacji ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw senator Leszek Piechota.

35

kronika senatu '11.indb 35

16-05-12 15:54:14

KRONIKA SENATU RP – VII i VIII KADENCJA
tę poprawkę, Izba wskazała, że skoro od 1 I 2012 r.
warunkiem prowadzenia legalnej działalności
w zakresie odbioru odpadów komunalnych będzie posiadanie wpisu do rejestru, to może dojść
do sytuacji, w której od tej daty do dnia utworzenia rejestru żaden nowy podmiot nie będzie mógł
podjąć działalności w zakresie odbioru odpadów
komunalnych. Stawia to w uprzywilejowanej sytuacji podmioty w dniu wejścia w życie ustawy prowadzące taką działalność. W opinii Izby, równe
traktowanie uczestników obrotu gospodarczego
wymaga, aby możliwość uzyskania wpisu do rejestru istniała od momentu powstania obowiązku
wpisu, czyli 1 I 2012 r. Senat wyeliminował też
dysproporcje w sytuacji prawnej podmiotów, które świadczą usługi na podstawie umowy zawartej

w trybie zamówienia z wolnej ręki z podmiotami
wyłonionymi w drodze przetargu.
Sejm nie zgodził się m.in. z senackimi propozycjami zlikwidowania obowiązku ustanawiania
selektywnego zbierania opakowań wielomateriałowych, a także zmiany procedury wyłaniania podmiotu, który będzie budował, utrzymywał lub eksploatował regionalną instalację do przetwarzania
odpadów komunalnych. Senatorowie chcieli, aby
gmina mogła samodzielnie realizować takie zadanie nie dłużej niż 3 lata, jeżeli 3 przetargi zakończą się wynikiem negatywnym albo 3-krotnie nie
zostanie dokonany wybór partnera prywatnego lub
koncesjonariusza.
Ustawa wejdzie w życie 1 I 2012 r., z wyjątkiem kilku przepisów, które zaczną obowiązywać w 2013 r.
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BEZPIECZEŃSTWO
Ustawa o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach
i na zorganizowanych terenach narciarskich

U

stawa o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach weszła w życie 31 XII 2011 r. Wcześniej brakowało jednego aktu prawnego regulującego kwestie bezpieczeństwa i ratownictwa w górach, wiele
przepisów było zawartych np. w rozporządzeniach.
Ustawa określa obowiązki osób przebywających
w górach i na stokach narciarskich, wskazuje podmioty odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (minister właściwy
ds. spraw wewnętrznych, organy jednostek samorządu terytorialnego, dyrekcje górskich parków narodowych i krajobrazowych, osoby fizyczne, osoby
prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej, prowadzące w górach zorganizowaną działalność w zakresie sportu, rekreacji
lub turystyki). Wprowadza też definicje ratownika
narciarskiego i ratownika górskiego, określa zasady
finansowania zadań ratownictwa górskiego i organizowania terenów narciarskich oraz obowiązki zarządzającego terenem narciarskim. Nadzór nad ra-

townictwem górskim ustawa powierzyła ministrowi
spraw wewnętrznych. Nowe przepisy wprowadziły
obowiązek jazdy w kasku przez osoby do 16. roku
życia, a także kary dla narciarzy i snowboardzistów
jeżdżących pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
Zarządzający zorganizowanym terenem narciarskim
może odmówić wstępu albo nakazać opuszczenie
takiego terenu osobie, której zachowanie wyraźnie
wskazuje, że jest pod wpływem tych środków. Organizacja i finansowanie działań ratowniczych w ramach
ratownictwa narciarskiego należy do zarządzającego
zorganizowanym terenem narciarskim (może być zlecone podmiotowi uprawnionemu do wykonywania
ratownictwa górskiego). Zarządzający ma też obowiązek prowadzenia rejestru wypadków, zawierający
m.in. dane osoby, której udzielono pomocy, rodzaj
urazu, imiona i nazwiska ratowników udzielających
pomocy. Te dane będą przechowywane przez 10 lat.
Izba na 81. posiedzeniu przyjęła ustawę z 40 poprawkami. Większość uporządkowała, uzupełniła
i uściśliła przepisy ustawy. Sejm zaakceptował 26 senackich poprawek. Dzięki jednej z nich ratownik
górski będzie musiał mieć uprawnienia ratownicze
lub instruktorskie w zakresie ratownictwa górskiego,
ratownikiem narciarskim zaś może być również osoba mająca ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu
w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Senat
zdecydował też, że podmiotem uprawnionym do
wykonywania ratownictwa górskiego może być inny
podmiot niż stowarzyszenie lub spółdzielnia. Sejm
przyjął również senacką poprawkę, która rozszerzyła
zakres ochrony ratowników górskiego i narciarskiego
prowadzących działania ratownicze, polegające na
udzieleniu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy lub podjęciu medycznych czynności ratunkowych (ratownik może poświęcić dobra osobiste
innej osoby, inne niż życie lub zdrowie, oraz dobra
majątkowe w zakresie, w jakim to niezbędne do ratowania życia lub zdrowia osoby znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego).
Sejm odrzucił poprawki zmieniające zasady finansowania podmiotów uprawnionych do wykonywania
zadań z zakresu ratownictwa górskiego. Senat proponował, aby podmioty te swoje zadania wykonywały
w ramach wspierania wykonywania zadań publicznych, a nie ich powierzania. Izba argumentowała, że
ani podstaw, ani uzasadnienia nie ma różnicowanie
zasad finansowania ratownictwa górskiego i ratownictwa wodnego (ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych przewiduje dofinansowanie).
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Ustawa o bezpieczeństwie osób
przebywających na obszarach wodnych
W ustawie określono obowiązki osób pływających,
kąpiących się lub uprawiających sport albo rekreację
na obszarach wodnych, wskazano podmioty odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa osobom
przebywającym na obszarach wodnych (władze lokalnych samorządów, dyrektorzy parków narodowych lub krajobrazowych, osoby prawne lub fizyczne
zarządzające akwenami), a także podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego. Określono też zasady nadzoru, kontroli i finansowania
działalności ratowniczej. Ustawa zakłada możliwość
usuwania np. statków, żaglówek, rowerów wodnych,
jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia ich w inny
sposób, w wypadku gdy kierowała nim osoba pod
wpływem alkoholu, środka działającego podobnie
jak alkohol lub będąca pod wpływem środków odurzających albo substancji psychotropowych. Jednostka będzie przechowywana w strzeżonym porcie lub
przystani do czasu uiszczenia opłat za jej usunięcie.
Decyzję o usunięciu takiego statku będzie wydawał
policjant. W ustawie ustalono też opłaty: za usunięcie roweru wodnego lub skutera wodnego – 50 zł;
za każdą dobę przechowywania – 15 zł; za usunięcie
poduszkowca – 100 zł; za każdą dobę przechowywania – 30 zł; za usunięcie statku o długości kadłuba do

10 m – 120 zł; za każdą dobę przechowywania – 50 zł;
statku o długości kadłuba do 20 m – 150 zł; za każdą
dobę przechowywania – 100 zł; statku o długości kadłuba powyżej 20 m – 200 zł; za każdą dobę przechowywania – 150 zł.
Senat rozpatrzył tę ustawę na 81. posiedzeniu
i wprowadził do niej 59 poprawek, w większości
o charakterze porządkującym, doprecyzowującym
i redakcyjnym. Sejm nie przyjął tylko 6 zmian. Posłowie poparli m.in. poprawkę wprowadzającą do
ustawy pojęcie wyznaczonego obszaru wodnego,
a także zmiany, które wskazują, że przepisy ustawy
stosuje się nie tylko do obiektów pływających przeznaczonych do uprawiania sportów i rekreacji, ale
także używanych w tym celu. Senat wprowadził też
zakaz prowadzenia statków lub innego obiektu pływającego przez osoby nietrzeźwe i kary za naruszanie takiego zakazu, a także niezastosowanie się do
polecenia zarządzającego obszarem wodnym.
Ustawa wejdzie w życie 1 I 2012 r., z wyjątkiem
przepisów dotyczących dofinansowywania zadań
z zakresu ratownictwa wodnego przez wojewodów
oraz szkoleń ratowników wodnych przez ministra
właściwego ds. wewnętrznych, które zaczną obowiązywać 1 I 2013 r.

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
oraz niektórych innych ustaw
Nowelizacja przewiduje m.in.: wprowadzenie
elektronicznego monitoringu chuliganów stadionowych, wdrożenie zintegrowanego systemu
identyfikacji kibiców, wprowadzenie kar aresztu,
ograniczenia wolności albo 3 tys. zł grzywny za posiadanie niebezpiecznych narzędzi, np. noża, maczety, w miejscu publicznym, np. w drodze na mecz,
gdy zachodzi podejrzenie, że mogą być wykorzystane przeciw zdrowiu i życiu innych osób, oraz
aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie
mniejszej niż 2 tys. zł za zasłanianie twarzy podczas
imprezy masowej. Zaostrzono też kary za fałszywe
alarmy bombowe – ma za to grozić 6–8 lat więzienia. Obecnie sprawcy takich alarmów są karani na
podstawie przepisów kodeksu wykroczeń grzywną
lub aresztem do 30 dni. Karane ma być także niszczenie lub kradzież infrastruktury, np. trakcji kolejowej, tramwajowej, szyn, sieci elektrycznej, wodociągowej, telekomunikacyjnej. Wprowadzono również
możliwość przeprowadzenia tzw. rozprawy odmiejscowionej – zatrzymani chuligani byliby sądzeni
jeszcze na stadionach, a rozprawy odbywałyby się
za pomocą tzw. wideokonferencji. Wprowadzany
ustawą zintegrowany system identyfikacji kibiców

ma służyć m.in. do sprzedaży biletów, kontroli przebywania w miejscu i w czasie trwania meczu piłki
nożnej oraz kontroli dostępu do określonych miejsc.
W ramach ekstraklasy regulacje te weszły w życie
12 I 2011 r., w ramach I ligi piłki nożnej zaczną obowiązywać 1 I 2013 r., w ramach innych rozgrywek
– 1 I 2014 r.
Ponadto ustawa pozwala na sprzedaż i picie niskoprocentowych napojów alkoholowych zawierających
do 3,5% alkoholu podczas imprez masowych, ale tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Naruszenie
tego przepisu będzie karane ograniczeniem wolności
albo grzywną nie mniejszą niż 2 tys. zł. Niedozwolona będzie sprzedaż napojów w opakowaniach ze
szkła, metalu lub tworzyw sztucznych, które mogą
stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia.
Nowelizacja daje wojewodzie uprawnienie do
przerwania imprezy masowej, nakłada kary na kibiców, którzy wtargną na murawę boiska lub przemieszczą się do innych sektorów na stadionie. Nakłada też kary na organizatorów imprez masowych za
niezapewnienie bezpieczeństwa. Karane też będzie
prowokowanie kibiców do działań zagrażających
bezpieczeństwu.
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Izba podczas 82. posiedzenia zadecydowała o przyjęciu ustawy wraz z 16 poprawkami. Senat dodał do ustawy przepisy, określające zasady współdziałania
systemów identyfikacji uczestników meczów, podmioty będące administratorami
danych gromadzonych w systemach oraz
zakres danych gromadzonych i przetwarzanych przez te systemy. Izba wprowadziła upoważnienie dla komendanta głównego Policji do gromadzenia i przetwarzania
informacji dotyczących terminów i miejsc
przeprowadzania imprez masowych innych niż masowe imprezy sportowe. Skrócono do 6 miesięcy termin dla ministra
spraw wewnętrznych do wydania aktów
wykonawczych określających warunki, jakim powinny odpowiadać różne pomieszczenia przeznaczone do przetrzymywania osób zatrzymanych,
tak by te akty wykonawcze mogły wejść w życie przed
turniejem UEFA EURO 2012.
Sejm odrzucił tylko 1 senacką poprawkę, skreślającą przepisy zezwalające na sprzedaż i spożywanie na
imprezie masowej napojów zawierających do 3,5%
alkoholu. Senat argumentował przyjęcie tej zmiany

m.in. tym, że spożywanie alkoholu na stadionach
zwiększa ryzyko zamieszek i niekontrolowanych zachowań kibiców oraz stoi w sprzeczności z celem
uchwalonej ustawy, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa w związku z organizacją turnieju finałowego UEFA EURO 2012.
Większość przepisów ustawy weszła w życie
12 XI 2011 r., regulacje dotyczące zakazu wstępu na
imprezę masową zaczną obowiązywać 1 I 2012 r.
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OŚWIATA, SZKOLNICTWO WYŻSZE
Ustawa o systemie informacji oświatowej

U

stawa ma wyeliminować niedoskonałości funkcjonującego Systemu Informacji Oświatowej
(SIO) i umożliwić sprawniejsze zarządzanie oświatą
na wszystkich szczeblach. Zmienia strukturę, organizację i zasady działania systemu informacji oświatowej. System gromadzi i przetwarza informacje
o szkołach i placówkach oświatowych, uczniach,
słuchaczach, absolwentach, nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach oświaty. Zbierane
dane stanowią m.in. podstawę podziału subwencji
oświatowej między samorządy i ustalania wysokości
wynagrodzeń nauczycieli.
Ustawa wprowadziła nowy sposób zbierania danych poprzez odejście od formuły gromadzenia
danych zbiorczych na rzecz jednostkowych. Dane
o uczniach były zbierane w postaci zestawień zbiorczych, zawierających informacje o liczbie uczniów
opisanych według określonej cechy, m.in. płci, roku
urodzenia, typów lub rodzajów szkół i placówek
oświatowych, klas, oddziałów, profilów kształcenia,
zawodów, specjalnych potrzeb edukacyjnych, rodzaju miejscowości, w której zamieszkują, odległości
od miejsca zamieszkania do szkoły. Natomiast dane
o nauczycielach były przetwarzane w ujęciu jednostkowym.

Dane dotyczące uczniów i nauczycieli mają być
podzielone na dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko, PESEL) i dane dziedzinowe (np. informacje
o kolejnych etapach edukacji ucznia, korzystania
przez niego z opieki poradni psychologiczno-pedagogicznej, czy pomocy materialnej, o rodzajach
badań, jakie przeszedł w poradni szkolnej, czy uczy
się języka mniejszości narodowej lub etnicznej, o wynikach egzaminów zewnętrznych oraz informacje
o wykształceniu i stopniach awansu zawodowego nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników
oświaty). Użycie numeru PESEL jako identyfikatora
ucznia umożliwi w przyszłości także wykorzystanie
SIO do celów kontrolowania i egzekwowania spełniania przez dzieci i młodzież obowiązku rocznego
przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
Dane zbierane przez SIO będą podlegały ochronie danych osobowych. Informacje dotyczące
poszczególnych uczniów będą przechowywane
w bazie danych systemu informacji oświatowej
przez 5 lat. Po upływie 5 lat od pojawienia się ostatniego wpisu zostają odpersonalizowane. Przewiduje się, że zatarciu ulegną nie tylko PESEL, imię
i nazwisko, ale także wiele innych danych. W celu
zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych
uczniów i nauczycieli zgromadzonych w systemie
przewidziana jest procedura uzyskiwania uprawnień dostępu. Będą je nadawać odpowiednio: minister oświaty, wojewoda oraz jednostki samorządu terytorialnego.
Ustawa przewiduje też utworzenie Rejestru Szkół
i Placówek Oświatowych (RSPO), pozwalającego
na gromadzenie, udostępnianie i aktualizowanie informacji o wszystkich jednostkach organizacyjnych
systemu oświaty. RSPO będzie dostępny na portalu
systemu informacji oświatowej.
Przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej
na rok 2013 zostaną wykorzystane dane SIO, zbierane na podstawie ustawy z 2004 r.
Ustawa budziła kontrowersje w obu izbach parlamentu ze względu na liczbę danych osobowych,
jakie będą przetwarzane w systemie SIO. Senat rozpatrywał ustawę podczas 76. posiedzenia. W czasie
debaty ustawę krytykowali głównie senatorowie PiS.
Twierdzili, że dane osobowe o zakresie zaproponowanym przez rząd nie są niezbędne do dobrego
funkcjonowania systemu oświaty, za to naruszają
wolności i prawa obywatelskie2. Senatorowie Piotr

Senator
Michał
Boszko,
Komisji
S
Mi h ł B
k sprawozdawca
d
K
i ji SSamorządu
d TerytoT
rialnego i Administracji Państwowej w sprawie ustawy o systemie
informacji oświatowej.

2
Grupa posłów PiS dwukrotnie zaskarżyła przepisy tej ustawy
– 22 VII 2011 r. (sygn. akt K 26/11; postępowanie umorzono)
i 30 I 2012 r. (sygn. akt K 5/12; wniosek czeka na rozpatrzenie).
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Kaleta i Tadeusz Gruszka złożyli wniosek o odrzucenie ustawy, nie poparty ostatecznie przez Izbę, która
przyjęła ustawę bez poprawek.
Ustawa o systemie informacji oświatowej wejdzie
w życie 30 IV 2012 r., z wyjątkiem przepisu obo-

wiązującego od 5 VI 2011 r., na podstawie którego minister edukacji może podejmować działania
mające zapewnić funkcjonowanie od 1 VIII 2012 r.
bazy danych w części dotyczącej RSPO, 3 przepisy
wejdą w życie 1 VII 2012 r.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Ustawa zmienia strukturę kształcenia zawodowego i ogólnego, która zostanie wprowadzona na
poziomie ponadgimnazjalnym. Zgodnie z nowymi
przepisami, funkcjonować będą: 3-letnia zasadnicza
szkoła zawodowa; 4-letnie technikum, dające kwalifikacje zawodowe, wykształcenie średnie i ewentualnie maturę; 3-letnie liceum ogólnokształcące;
trwające nie dłużej niż 2,5 roku policealne studium,
dające kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje; 3-letnia szkoła specjalna, przysposabiająca do pracy uczniów niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym lekkim
i dużym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Będą też funkcjonować 4 typy szkół dla dorosłych:
szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum i szkoła policealna. Jednocześnie likwidacji poprzez wygaszanie
ulegną licea profilowane oraz licea i technika uzupełniające. Nauka w tych szkołach cieszyła się małym
zainteresowaniem, a odsetek uczniów kończących ją
maturą był bardzo niski. Do 31 VIII 2015 r. organy
prowadzące takie szkoły muszą je zlikwidować lub
przekształcić w licea dla dorosłych.
Zgodnie z nowelą, program w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych, tak jak w wypadku
liceów ogólnokształcących, będzie połączony z programem w gimnazjach. W I klasie liceum, technikum
i zasadniczej szkoły zawodowej obowiązywać ma
ta sama podstawa programowa nauczania. Dlatego
też absolwenci zreformowanych zasadniczych szkół
zawodowych będą mogli kontynuować naukę w liceach ogólnokształcących dla pracujących od razu
od II klasy. Uczniowie szkół zawodowych i techników
mają zdobywać kwalifikacje wymagane w zawodach
lub wykonywać konkretne prace, a nie uczyć się konkretnych zawodów. Egzaminy na poszczególne kwalifikacje nie będą przeprowadzane po zakończeniu
nauki w szkole, tak jak obecnie w wypadku egzaminu
zawodowego, lecz na różnych etapach nauki. Po zdaniu egzaminu w zakresie 1 kwalifikacji uczeń uzyska
świadectwo jej zdobycia, a po uzyskaniu wszystkich
kwalifikacji wymaganych w danym zawodzie dostanie dyplom to potwierdzający. Nowela przewiduje
również możliwość łączenia się szkół zawodowych
w centra kształcenia ustawicznego, aby łatwiej zdobywać nowy sprzęt do praktyk. Plany lekcji mają być
układane tak, aby zajęcia praktyczne w technikach
stanowiły 50% godzin lekcyjnych, a w szkołach zawodowych – 60%. Przewidziano likwidację uzupełniają-
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cych liceów i techników oraz liceów profilowanych,
od 2012 r. nie przeprowadza się do nich naboru.
Ustawa zobowiązuje ministra edukacji do określenia w drodze rozporządzenia klasyfikacji zawodów
i wyodrębnionych w nich kwalifikacji. Proces ten musi
być elastyczny i uwzględniać opinię branżowych ministrów oraz instytucji i samorządów gospodarczych,
tak aby odpowiadał potrzebom polskiej gospodarki.
Nowelizacja pozwala na wdrożenie zmodernizowanej podstawy programowej, której punktem wyjścia
jest podział zawodów na kwalifikacje. Tytuł technika
będzie można zdobyć na kursach kwalifikacyjnych po
zdaniu egzaminu przed okręgową komisją egzaminacyjną. Ustawa wprowadza możliwość tworzenia tzw.
centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego,
w skład których wchodzić mogą: zasadnicze szkoły
zawodowe, szkoły dla dorosłych, centra kształcenia
ustawicznego, praktycznego i ośrodki doskonalenia
zawodowego. Prawo do prowadzenia kursów kwalifikacyjnych uzyskają: publiczne i niepubliczne szkoły; centra kształcenia zawodowego i ustawicznego;
instytucje prowadzące działalność edukacyjną oraz
osoby prawne i fizyczne zajmujące się działalnością
edukacyjną i szkoleniową. Jednocześnie ustawa ujed-
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nolica zaświadczenia i dyplomy potwierdzające kwalifikacje w ramach budowanego systemu krajowych
ram kwalifikacji.
Nowelizacja reguluje również zasady finansowania
poszczególnych form kształcenia, a także precyzuje przepisy określające warunki dofinansowywania
kosztów kształcenia należnych pracodawcom, którzy
zawarli umowy z młodocianymi na naukę zawodu
i na przyuczenie do zawodu, przysługującą od 2013 r.
rewaloryzację tych kwot, które w tej chwili są określo-

ne ustawowo. Ustawa określa też zasady i tryb przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje na zasadach eksternistycznych.
Na 82. posiedzeniu Senat uchwalił do ustawy
13 poprawek, głównie legislacyjnych, przyjętych następnie przez Sejm.
Ustawa ma wejść w życie 1 IX 2012 r., gdy do I klas
szkół ponadgimnazjalnych pójdzie pierwszy rocznik
absolwentów gimnazjów, uczących się według nowej podstawy programowej.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym,
ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Większość przepisów ustawy wprowadzającej
zmiany w zarządzaniu szkolnictwem wyższym weszła w życie 1 X 2011 r. Zmiany w ustawie – Prawo
o szkolnictwie wyższym polegają m.in. na uelastycznieniu zasad używania nazw „uniwersytet” i „uniwersytet techniczny”. Uznano, że uniwersytet może powstać, jeśli uczelnia ma minimum 10 uprawnień do
nadawania stopnia doktora, w tym co najmniej po
2 uprawnienia w dziedzinach humanistycznych, matematycznych, fizycznych, nauk o ziemi lub technicznych oraz nauk o życiu (nauki biologiczne, medyczne
itd.) Z kolei uniwersytetem technicznym może zostać
uczelnia posiadająca uprawnienia do doktoryzowania co najmniej w 10 dyscyplinach, w tym co najmniej
6 uprawnień w zakresie nauk technicznych.
Znacznie zwiększono autonomię uczelni. Przyznano im prawo do kierowania się zasadami wolności
nauczania i badań naukowych, do tworzenia spółek
celowych, zapraszania pracodawców do opracowywania programów kształcenia, wspierania badań naukowych prowadzonych przez młodych naukowców.
Uczelnie, ale tylko posiadające uprawnienia habilitacyjne, zyskały możliwość tworzenia nowych kierunków studiów. Zlikwidowano centralne zatwierdzanie
listy kierunków studiów. Powstanie możliwość dostosowania kształcenia do potrzeb gospodarki. Uczelnie
mogą tworzyć studia międzyobszarowe, co także służy dostosowaniu kształcenia do potrzeb gospodarki.
Wprowadzono krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, zgodnie z którymi uruchomieniu kierunku musi towarzyszyć świadomość efektów kształcenia, korzyści dla przyszłych absolwentów.
Nowością są też zmiany w zakresie wymagań dotyczących minimum kadrowego uczelni. Dotychczas
były tylko uprawnienia dla wydziałów, na których
pracowali sami adiunkci i doktorzy habilitowani lub
profesorowie. Teraz może być 50% asystentów zamiast doktorów firmujących kierunek kształcenia,
czyli 2 asystentów będzie mogło zastąpić 1 adiunkta,
a 2 doktorów – 1 doktora habilitowanego lub pro-

fesora. Stworzono również możliwość zatrudniania
osób z doświadczeniem zawodowym. Na mocy nowelizacji zlikwidowano Radę Główną Szkolnictwa
Wyższego i Radę Nauki, zamiast nich powstała Rada
Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego – jedno ciało
eksperckie, wybierane na nowych zasadach. Przy radzie działa rzecznik praw absolwenta.
Ustawa wprowadziła także możliwość tworzenia
centrów naukowych przez 1 uczelnię z innymi uczelniami, z instytutami badawczymi, z instytutami Polskiej Akademii Nauk. Tak tworzone instytuty, centra
badawcze mogą wspólnie prowadzić środowiskowe
studia doktoranckie, wspierać programy badawcze
i je realizować. Nowelizacja uprawomocniła Państwową Komisję Akredytacyjną i usprawniła jej działania.
Nowości to alternatywna możliwość wyboru rektora i dziekana albo na zasadzie konkursu, albo w wyborach według starego modelu, obowiązującego
dotychczas, a także zatrudniania nauczycieli akademickich w drodze konkursu. O tym, czy wybierze
się rektora w konkursie przez powołaną komisję, czy
w tradycyjnych wyborach, decydują jeszcze senaty uczelni poprzez odpowiednie zapisy w statucie.
Zgodnie z nowymi przepisami nauczyciel akademicki na etacie adiunkta ma pracować do 65. roku życia,
na etacie profesora – do 70.
Wprowadzono ponadto możliwość uzyskiwania
przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni,
centra naukowe, konsorcja naukowe statusu tzw. krajowego naukowego ośrodka wiodącego (KNOW).
Propozycja zapisu ustawowego o finansowaniu,
o grantowaniu wydziałów o charakterze KNOW tworzy szansę na rozwój poszczególnych dyscyplin naukowych w kształceniu.
Wprowadzono też m.in. opłaty za drugi kierunek
studiów, zwolniono z nich tylko najlepszych studentów. Wprawdzie każdy student może za darmo rozpocząć studia również na drugim kierunku, ale po
każdym roku jego wyniki w nauce zostaną ocenione.
Bezpłatnie studia mogą kontynuować ci, którzy speł-
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nią takie same kryteria, jak osoby otrzymujące stypendium rektora, czyli naukowe.
16 XII 2011 r. grupa posłów PiS skierowała
do Trybunału Konstytucyjnego wniosek
o stwierdzenie niezgodności z konstytucją przepisów wprowadzających opłaty
za drugi i kolejny kierunek studiów stacjonarnych, a także za korzystanie z zajęć
poza dodatkowym limitem punktów ECTS
(sygn. akt K 35/11).
Nowelizacja ograniczyła także tzw.
wieloetatowość, wykładowcom zatrudnionym na uczelniach publicznych wolno
pracować na etacie tylko w jeszcze jednej
placówce naukowej lub akademickiej, i to
za zgodą rektora.
Znowelizowano także zapisy dotyczą- Sprawozdawca Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w sprawie ustaw reformujących
szkolnictwo wyższe senator Ryszard Górecki (z prawej).
ce dofinansowania studentów: stypeni awans naukowy pracowników uczelni. Wyrażali
dia rektora dla najlepszych studentów
mogą obejmować grupę nawet 10% wszystkich stu- obawę, że uproszczenie procedury habilitacyjnej
dentów i aż 40% funduszu stypendialnego uczelni obniży poziom nowych doktorów habilitowanych,
wolno przeznaczyć na wspieranie dobrych studen- a zniesienie obowiązku przygotowywania monogratów. Dobry student może występować z wnioskiem fii – doktorów.
Ostatecznie Senat uchwalił do ustawy 80 poprao stypendium naukowe do ministra. Osoba, która
uzyskała licencjat, studiuje na studiach magister- wek, głównie redakcyjnych i legislacyjnych, preskich i jest bardzo aktywna naukowo, ma szansę na cyzujących poszczególne przepisy ustawy. Sejm
zdobycie dofinansowania z ministerstwa w formie zaakceptował 74 zmiany. Jedna z nich dotyczy ogratzw. diamentowego grantu. Może być wspierana niczeń wobec adiunktów i asystentów. Senat zmow rozwoju, w realizacji swoich badań i kształtować dyfikował zapisy przyjęte przez Sejm, pozwalające
swoją przyszłą karierę naukową. Zmiany dotyczą też zachować dotychczasowe zasady zatrudnienia osopodejścia do modelu kariery naukowej, procedury bom, które już są asystentami lub adiunktami. Sezdobywania doktoratu. Doktorat można obronić natorowie przywrócili rządowy zapis o tym, że do
nawet na podstawie dobrych publikacji o charakte- wymaganego 8-letniego stażu pracy wliczają się
rze międzynarodowym. Zlikwidowano konieczność już lata przepracowane na stanowisku adiunkta lub
napisania monografii, ale przy otwarciu przewodu asystenta przed wejściem w życie ustawy. Przez
doktorskiego obligatoryjne są własne publikacje. ten czas pracownik musi zrobić doktorat lub habiW wypadku procedury habilitacyjnej zniesiono litację. W Senacie usunięto także przepis, że naobowiązek przygotowania rozprawy i odbycia ko- uczyciele akademiccy zatrudnieni na uczelni zawolokwium habilitacyjnego. Stworzono też możliwość dowej mogą uczestniczyć w pracach badawczych.
mianowania i przez centralną komisję, i przez rekto- Dodano zaś zasadę, że nauczyciela akademickiera wybitnych uczonych, którzy pracowali za granicą, go, który nabył uprawnienia emerytalne, można
kierowali tam zespołami naukowymi, a mają jedynie zatrudnić ponownie na tym samym stanowisku
w tej samej uczelni bez postępowania konkursodoktoraty.
W przepisach przejściowych przyjęto m.in. za- wego. Postanowiono też, że mechanizm zawieszapis, że mianowany pracownik zatrudniony na eta- nia prawa do emerytury nie dotyczy nauczycieli
cie w obecnej formie pracuje do czasu przejścia na akademickich. Senatorowie wykreślili konieczność
emeryturę. Wzmocniono system obligatoryjności określenia maksymalnej stawki wynagrodzenia zakontroli pracowników przez studentów, przez wła- sadniczego w odniesieniu do poszczególnych stadze uczelni. Uregulowano też sytuację osób, które nowisk w uczelni publicznej.
Na podstawie senackiej zmiany minister ds. szkolnie obroniły jeszcze doktoratu ani habilitacji, a pracują już ponad 8 lat – wolno im tak pracować do nictwa wyższego będzie określał w drodze rozpo2013 r., a potem muszą spełnić warunki 8-letniego rządzenia wzorcowe efekty kształcenia dla wybrastażu pracy na etacie adiunkta. To samo dotyczy nych, a nie dla poszczególnych kierunków studiów.
magistrów zatrudnionych jako asystenci: albo w cią- Senatorowie wprowadzili też możliwość odwołania
gu 8 lat obronią doktorat i zyskają możliwość awan- od negatywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej o spełnianiu warunków przywrócenia uprawsu, albo stracą stanowisko.
Podczas dyskusji na 71. posiedzeniu Senatu se- nień prowadzenia studiów. Uściślili zakres oceny
natorowie przede wszystkim zgłaszali wątpliwości instytucjonalnej, określając, że obejmuje ona rówdotyczące przepisów regulujących zatrudnienie nież prowadzone studia trzeciego stopnia. Ponadto
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przeprowadzenie oceny instytucjonalnej nie będzie
wymagało oceny programowej wszystkich prowadzonych przez uczelnie kierunków studiów, wystarczą oceny większości kierunków. Izba postanowiła
ponadto, że uczelnia może mieć inny niż senat organ
kolegialny. Podniesiono wymogi co do jakości kształcenia przy finansowaniu studiów doktoranckich na
uczelni niepublicznej z dotacji projakościowej. Zgodnie z inną senacką zmianą, uczelnie mogą tworzyć
centra naukowe również z instytucjami międzynarodowymi działającymi w Polsce. Izba wprowadziła
również możliwość finansowania centrów naukowych przez Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Senat postanowił, że przenoszenie i uznawanie
zajęć zaliczonych przez studenta w jednostce organizacyjnej uczelni macierzystej lub innej uczelni zostanie uwzględnione w regulaminie studiów.
Przesądził też, iż studia licencjackie mają trwać co
najmniej 6, a inżynierskie – co najmniej 7 semestrów. Uwzględniając postulaty studentów, którzy
wskazywali, że absolwenci studiów licencjackich
tracą status studenta na kilka miesięcy przed rozpoczęciem studiów magisterskich, senatorowie przyjęli poprawkę, w myśl której „osoba, która ukończyła
studia pierwszego stopnia, zachowuje prawa studenta do 31 października roku, w którym ukończyła
te studia”. Inna senacka poprawka dotyczyła dok-

torantów, Izba przyznała im 51% zniżki na przejazdy PKP od 1 I 2012 r. Senatorowie uściślili przepis
określający katalog dochodów, których nie wlicza
się do miesięcznej wysokości dochodu na osobę
w rodzinie studenta, uprawniającego do ubiegania
się o stypendium socjalne. Zmodyfikowali zbiór wymagań, jakie musi spełnić student, aby otrzymać stypendium rektora dla najlepszych studentów.
Senat dodał też przepis upoważniający do wydania
rozporządzenia określającego limit miejsc na kierunki studiów strażaków w służbie kandydackiej i strażaków w służbie stałej. Uchwalił ponadto, że do okresu
studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich strażaków w służbie kandydackiej będzie się zaliczać praktykę zawodową.
Dzięki senackiej zmianie uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego może otrzymać
jednostka spełniająca minimum kadrowe określone
w ustawie, m.in. zatrudnia co najmniej 3 osoby z tytułem profesora. Izba zdecydowała też, że przepis
określający nowe kryteria posługiwania się nazwą
„uniwersytet” i „uniwersytet techniczny” obowiązuje
od 1 X 2011 r. Senat odrzucił ponadto rozwiązanie
przyjęte przez Sejm, aby rektor mógł rozwiązać z nauczycielem akademickim stosunek pracy po otrzymaniu przez niego 2 ocen negatywnych w ciągu roku.
Utrzymano w mocy przepisy umożliwiające takie
zwolnienie po uzyskaniu 1 oceny negatywnej.
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OCHRONA ZDROWIA,
OPIEKA ZDROWOTNA, PROFILAKTYKA
Ustawa o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

U

stawa, wchodząca w skład pakietu ustaw reformujących system ochrony zdrowia, zastąpiła regulację o tym samym tytule z 2001 r. Najważniejsza zmiana w niej zawarta to rozdzielenie rejestracji produktów
leczniczych od refundacji leków dzięki przyznaniu
prezesowi urzędu rejestracji produktów leczniczych
nowych kompetencji w sprawach wcześniej zastrzeżonych dla ministra zdrowia, związanych z produktami
leczniczymi i biobójczymi. Chodzi głównie o wydawanie pozwoleń na dopuszczanie ich do obrotu. Ponadto
prezes otrzymał status centralnego organu administracji rządowej. Prezes, powoływany przez premiera spośród osób wyłonionych w drodze otwartego konkursu,
wykonuje swoje zadania przy pomocy dodatkowego,
czwartego wiceprezesa ds. produktów leczniczych
weterynaryjnych. Ustawa przewidziała także utworzenie nowej komisji – Komisji ds. Produktów z Pogranicza, właściwej w sprawach produktów spełniających
kryteria produktu leczniczego i produktu spełniającego kryteria innego rodzaju produktu.
Ustawa wprowadziła zmiany także w prawie farmaceutycznym. Dotyczą one m.in. definicji sprzedaży wysyłkowej, okresu wyłączności danych (8 lat
zamiast dotychczasowych 6 lat), okresu wyłączności
rynkowej (10 lat z możliwością wydłużenia o 12 miesięcy), badań klinicznych (żadne badanie kliniczne
nie może naruszać interesu zdrowotnego chorego),
odpowiedzialności sponsora za prowadzenie badania klinicznego, formalnego badania dokumentacji
badania klinicznego, przechowywania dokumentacji
dotyczącej badania klinicznego.
Senat podczas 71. posiedzenia wprowadził do ustawy 20 poprawek, które zostały przyjęte przez Sejm.
Uściślono m.in. przepisy dotyczące grup eksperckich,
podmiotów opiniodawczych powoływanych w wypadku złożonej problematyki w zakresie działania komisji,
a także opiniodawczo-doradczych. Senat ograniczył
dowolność w powoływaniu grup eksperckich, podporządkowując je potrzebom komisji, określił formę wydawania opinii przez grupę ekspercką. Izba zawęziła
ponadto zakres zakazu o charakterze antykorupcyjnym.
Ustawa nałożyła zakazy dotyczące zarówno przedmiotu i określonego zakresu działania, jak i współdziałania
z określonymi podmiotami na: prezesa urzędu, wiceprezesów, pracowników urzędu oraz osoby związane
z urzędem umowami cywilnoprawnymi, na członków
komisji i grup eksperckich, a także na małżonków
wszystkich wymienionych podmiotów. Senatorowie

wykreślili zakaz dotyczący małżonków, uznając go za
zbyt daleko idący. Inna senacka poprawka wyeliminowała zakaz pozostawania w stosunkach osobistych,
mogących budzić podejrzenie o stronniczość w zakresie rozstrzygnięć. Senat uściślił ponadto, że zakaz mający zapewnić bezstronność nie dotyczy pozostawania
przez prezesa, wiceprezesa, pracowników urzędu czy
osoby współpracujące z urzędem w każdym stosunku
prawnym (rozstrzygnięcia mogą mieć wpływ na prawa
lub obowiązki wynikające z tego stosunku), ale tylko
w stosunku prawnym ze stroną postępowania. Wprowadzono sankcję karną za złożenie nieprawdziwego
oświadczenia o braku konfliktu interesów. Inne senackie poprawki rozszerzyły obowiązek informowania
o powstaniu okoliczności wskazujących na konflikt inte-

Sprawozdawca Komisji Zdrowia w sprawie ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych senator Władysław Sidorowicz.

resów także na prezesa urzędu i wiceprezesa, objęły też
te osoby sankcjami za niedopełnienie obowiązku informacyjnego. Izba doprecyzowała zakres finansowania
badania klinicznego przez sponsora także w zakresie
świadczeń opieki zdrowotnej związanych z prowadzeniem badania klinicznego, nawet wtedy gdy należą do
tzw. świadczeń gwarantowanych. Do nowych przepisów dostosowano krąg podmiotów zobowiązanych do
respektowania wymagań o charakterze antykorupcyjnym. Senatorowie wprowadzili też zmiany redakcyjne
i przesunęli o miesiąc termin wejścia ustawy w życie
– z 1 IV na 1 V 2011 r.
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Ustawa o działalności leczniczej
Ustawa wprowadziła zmiany w zakresie zasad or- ność leczniczą określi regulamin organizacyjny tego
ganizacji systemu ochrony zdrowia i funkcjonowania podmiotu. Każdy podmiot wykonujący działalność
podmiotów prowadzących działalność leczniczą. leczniczą powinien zawrzeć umowę ubezpieczenia
Podmioty wykonujące działalność leczniczą uzyskały odpowiedzialności cywilnej, obejmującą szkody postatus przedsiębiorcy. Podmioty lecznicze to przed- wstałe w następstwie udzielania świadczeń albo niesiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą we zgodnego z prawem ich zaniechania.
wszelkich przewidywanych formach, samodzielne
Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra, cenpubliczne zakłady opieki zdrowotnej, jednostki bu- tralny organ administracji rządowej albo wojewodę,
dżetowe, instytuty badawcze, które prowadzą bada- a także jednostka samorządu terytorialnego mogą
nia naukowe i rozwojowe w dziedzinie medycyny, utworzyć podmiot leczniczy w formie spółki kapitałoa także fundacje, stowarzyszenia, kościoły czy związ- wej lub jednostki budżetowej. W ustawie znalazł się
ki wyznaniowe, mające w statucie również wykony- jednak przepis, wyłączający stosowanie ustawy o gowanie zadań w zakresie ochrony zdrowia.
spodarce komunalnej w stosunku do spółki kapitałoUstawa uniemożliwiła tworzenie nowych samo- wej utworzonej przez jednostkę samorządu terytorialdzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. nego, wykonującej działalność leczniczą. Likwiduje to
Wyjątek to powstanie nowego zakładu z połączenia 2 drogi tworzenia spółek kapitałowych przez jednostco najmniej 2 innych. Oznacza to, że nowo powstałe kę samorządu terytorialnego – na podstawie ustawy
szpitale muszą być spółkami. Przekształcenie szpitala o działalności leczniczej i ustawy o gospodarce komuw spółkę stało się możliwe bez konieczności uprzed- nalnej. Ustawa dopuszcza również możliwość tworzeniej likwidacji zakładu opieki zdrowotnej. Spółka nia spółki kapitałowej w celu wykonywania działalności
powstała w wyniku przekształcenia zostaje jego na- leczniczej przez uczelnie medyczne. Wartość nomistępcą prawnym, przejmuje jego prawa i obowiązki. nalna udziałów lub akcji w takiej spółce, należących
Samorządy, które zdecydują się na przekształcenie wyłącznie do uczelni medycznej, nie może stanowić
szpitali w spółki, mogą skorzystać z umorzenia zo- mniej niż 51% kapitału zakładowego spółki. Oprócz
bowiązań publicznoprawnych. Podmioty tworzą- uczelni udziały lub akcje w tych spółkach mogą poce szpitale – spółki otrzymają dotację w wysokości siadać wyłącznie: Skarb Państwa, jednostki samorządu
części kwoty głównej umorzonej w wyniku ugody terytorialnego i jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
lub odsetek z tytułu zobowiązań cywilnoprawnych o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa.
oraz wynikających z zaciągniętych kredytów banW ustawie zdefiniowano działalność leczniczą jako
kowych pozostałych do spłaty. Istotnym elementem polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, na
przekształcenia jest ustalenie wskaźnika zadłużenia promocji zdrowia, realizacji zadań dydaktycznych,
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdro- w tym wdrażaniu nowych technologii medycznych
wotnej (relacja sumy zobowiązań długo- i krótkoter- i metod leczenia. Działalność lecznicza obejmuje:
minowych, pomniejszonych o inwestycje krótkoter- świadczenia szpitalne, stacjonarne i całodobowe
minowe samodzielnego publicznego zakładu opieki świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne i świadzdrowotnej, do sumy jego przychodów).
czenia ambulatoryjne. Może być wykonywana we
Ustawa nie wprowadziła obowiązkowego przekształ- wszystkich formach przewidzianych dla działalności
cania lecznic w spółki. Samorządy, które nie przekształ- gospodarczej, przy czym szczególne regulacje docą szpitali, muszą jednak pokryć ich ujemny wynik finansowy w ciągu 3 miesięcy od
upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego. W razie niewywiązania
się z tego obowiązku samorządy w ciągu
12 miesięcy muszą zmienić formę organizacyjno-prawną szpitala (przekształcenie go
w spółkę kapitałową lub jednostkę budżetową) albo go zlikwidować.
Ustawa określiła także warunki, jakie
w celu wykonywania działalności leczniczej muszą spełniać podmioty lecznicze
i praktyki zawodowe, w tym wymagania
co do pomieszczeń, urządzeń, odpowiednio do rodzaju wykonywanej działalności
leczniczej. Wszystkie kwestie dotyczące
sposobów i warunków udzielania świadSprawozdawca
Spra
o da ca Komisji Zdrowia
Zdro ia w sprawie
spra ie ustawy
sta o działalności
d iałalności leczniczej
lec nic ej senator
czeń przez podmiot wykonujący działal- Rafał Muchacki (z lewej).
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tyczą działalności szpitalnej. Mogą ją prowadzić: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, jednostka budżetowa albo spółka kapitałowa. Ustawa
sankcjonuje również prawnie szpitale, które udzielają
świadczeń zdrowotnych w okresie nieprzekraczającym 24 godzin, czyli tzw. szpitale jednego dnia.
W odniesieniu do podmiotów leczniczych udzielających stacjonarnych i całodobowych świadczeń
zdrowotnych ustawa przewiduje szereg regulacji wynikających z charakteru wykonywanej działalności.
Dotyczą one sposobu postępowania w razie pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta albo jego śmierci,
wykonywania sekcji zwłok, zasad wypisywania pacjenta oraz organizacji transportu sanitarnego z miejsca zamieszkania lub pobytu pacjenta.
Nowym rozwiązaniem jest dopuszczenie możliwości sprawowania wyłącznie w warunkach domowych
wszechstronnej opieki psychologicznej i społecznej
nad pacjentami w stanie terminalnym. Świadczeń
pielęgnacyjnych lub opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej również będzie można udzielać
wyłącznie w warunkach domowych.
Utrzymano możliwość czasowego zaprzestania
działalności, przy czym jej zakres podmiotowy rozszerzono na wszelkie podmioty lecznicze udzielające stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych do 6 miesięcy. Za nieprzestrzeganie trybu
czasowego zaprzestania działalności leczniczej wojewoda może nałożyć na kierownika podmiotu leczniczego karę pieniężną. Wprowadzono obowiązek
stosowania znaków identyfikacyjnych zarówno dla
osób zatrudnionych, jak i pacjentów szpitala.
Szczególne regulacje obejmują podmioty lecznicze w formie spółki kapitałowej utworzonej przez
Skarb Państwa. Do podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami ustawa zalicza samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i podmioty
lecznicze w formie jednostki budżetowej. Mówi także
o działalności rady społecznej jako organu inicjującego i opiniodawczego podmiotu tworzącego podmiot
leczniczy niebędący przedsiębiorcą. Zawiera również
przepisy wzmacniające nadzór podmiotu tworzącego.
Dopuszcza się dalsze funkcjonowanie samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej i wprowadza regulacje dotyczące tej formy prawnej. Określają one
głównie procedury łączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, zasady gospodarki
finansowej, źródła uzyskiwania środków finansowych
i szczególne uprawnienia pracownicze. Formę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
zarezerwowano dla już istniejących placówek, bez
możliwości tworzenia nowych.

Nowością jest zadaniowe rozliczanie czasu pracy.
Uregulowano także czas pracy w szpitalach klinicznych nauczycieli akademickich, którzy równocześnie udzielają świadczeń medycznych w szpitalu.
Uczelnia medyczna zostanie zobligowana do przekazywania środków finansowych na prowadzenie
działalności dydaktycznej i badawczej podmiotom
udostępniającym uczelni jednostkę organizacyjną.
Ich przekazywanie przez rektora stanowi skuteczną
gwarancję realizacji zadań uczelni. Wobec konieczności istnienia jednolitego systemu świadczeń zdrowotnych wprowadzono obowiązek przeprowadzania
przez uczelnie okresowych kontroli w tych jednostkach, dla których uczelnia spełnia funkcję organu
tworzącego, głównie w zakresie dostępności i jakości
udzielanych świadczeń.
Uregulowano też kwestie rejestru podmiotów.
Podmioty lecznicze są rejestrowane u wojewody
właściwego dla siedziby lub miejsca zamieszkania,
okręgowe izby lekarskie i pielęgniarskie zaś dokonują
wpisów dotyczących praktyk lekarskich i pielęgniarskich odpowiednio do miejsca ich wykonywania.
W ramach nadzoru nad zakładami podmiot tworzący ma dokonywać kontroli i oceny w zakresie
działań statutowych i gospodarki finansowej. W razie
stwierdzenia nieprawidłowości może wstrzymać wykonywanie działań przez kierownika, łącznie z jego
usunięciem. Podmioty prowadzące działalność leczniczą najdalej do 31 XII 2016 r. muszą do tego dostosować pomieszczenia i urządzenia.
Izba rozpatrzyła ustawę podczas 73. posiedzenia i wprowadziła do niej 66 poprawek, Sejm przyjął
59 z nich. Większość zmian miała charakter redakcyjny, doprecyzowujący i porządkujący. Senat uściślił
m.in. definicję podmiotu tworzącego, a także wymogi
dotyczące spełniania warunków do wykonywania indywidualnej praktyki lekarskiej i indywidualnej praktyki pielęgniarskiej w zakresie zakazów pozbawiających
możliwości wykonywania zawodu. Ponadto Izba zdecydowała, że w trybie ambulatoryjnym można będzie
udzielać świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej.
Wydłużyła też vacatio legis ustawy z 1 V do 1 VII 2011 r.
Sejm odrzucił m.in. propozycję Senatu połączenia
opieki długoterminowej, czyli opiekuńczo-leczniczej
i pielęgnacyjno-opiekuńczej, w jedną, opiekuńczą.
Nie zgodził się też, aby czasowe zaprzestanie działalności leczniczej przez każdy podmiot leczniczy,
w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych
stacjonarnych i całodobowych, odbywało się bez konieczności uzyskania zgody wojewody.
Większość przepisów ustawy weszła w życie
1 VII 2011 r.

Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia
Ustawa, mająca obowiązywać od 1 I 2012 r., określa organizację i zasady działania systemu informacji
w ochronie zdrowia. Przetwarzane są w nim dane

niezbędne do prowadzenia polityki zdrowotnej państwa, podnoszenia jakości i zwiększania dostępności
świadczeń opieki zdrowotnej oraz finansowania za-
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dań z zakresu ochrony zdrowia. System informacji
obsługiwany jest przez platformę udostępniania on-line usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych oraz elektroniczną platformę gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych. Korzystają
one m.in. z usług dostarczonych przez elektroniczną
platformę usług administracji publicznej.
W świetle przyjętych rozwiązań system informacji
obejmuje bazy danych, które funkcjonują w ramach
systemu informacji medycznej (SIM) – rejestrów
medycznych i dziedzinowych systemów teleinformatycznych. SIM służy do przetwarzania danych dotyczących udzielonych, udzielanych i planowanych
świadczeń opieki zdrowotnej, udostępnianych przez
systemy teleinformatyczne usługodawców. Podstawową zasadą funkcjonowania SIM jest wielokrotne
wykorzystywanie zgromadzonych danych. Oznacza
to, że raz wprowadzone dane używane są do celów
statystycznych, rozliczeniowych, ewidencyjnych i informacyjnych. W celu realizacji ustawowych zadań
SIM współpracuje z Centralnym Wykazem Usługobiorców, Centralnym Wykazem Usługodawców oraz
Centralnym Wykazem Pracowników Medycznych.
Dla monitorowania zapotrzebowania na świadczenie opieki zdrowotnej, monitorowania stanu zdrowia
usługobiorców oraz prowadzenia profilaktyki zdrowotnej lub realizacji programów zdrowotnych ustawa
umożliwia ministrowi zdrowia tworzenie i prowadzenie odpowiednich rejestrów medycznych. W ramach
systemu informacji funkcjonują także tzw. dziedzinowe systemy teleinformatyczne, obsługujące jednorodne zadaniowo obszary działalności państwa w zakresie
ochrony zdrowia. W ustawie wyodrębniono systemy
teleinformatyczne, połączone ze sobą w ramach systemu informacji w ochronie zdrowia w sposób umożliwiający wymianę i automatyczną aktualizację danych
z jednoczesnym otwarciem na systemy informacyjne
obsługujące organy administracji publicznej (system
rejestru usług medycznych Narodowego Funduszu
Zdrowia, system statystyki w ochronie zdrowia, system
ewidencji zasobu ochrony zdrowia, system wspomagania ratownictwa medycznego, system monitorowania zagrożeń, system monitorowania dostępności do
świadczeń opieki zdrowotnej, system monitorowania
kosztów leczenia i sytuacji finansowo-ekonomicznej
podmiotów leczniczych, zintegrowany system moni-

torowania obrotu produktami leczniczymi, system monitorowania kształcenia pracowników medycznych).
Podmioty prowadzące bazy danych w zakresie
ochrony zdrowia są zobowiązane do stworzenia
warunków organizacyjnych i technicznych zapewniających ochronę przetworzonych danych,
w szczególności przed nieuprawnionym dostępem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem,
a także modyfikacją, uszkodzeniem, zniszczeniem
lub utratą. W ramach nadzoru i kontroli nad systemem informacji i bazami danych wobec podmiotów
je prowadzących ministrowi zdrowia przysługuje
prawo: kontroli realizacji sektorowych projektów
informatycznych i systemów teleinformatycznych,
działających w ramach systemu informacji, w celu
zapewnienia spójnego ich funkcjonowania oraz prawidłowości i kompletności danych przekazanych do
systemu na zasadach określonych w przepisach ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; kontroli pod względem
legalności, celowości, rzetelności prowadzenia baz
danych w zakresie ochrony zdrowia oraz przekazywania danych w nich zawartych do systemu informacji; wydawania zaleceń pokontrolnych mających
na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości;
wydawania decyzji administracyjnych nakazujących
usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Minister zdrowia sprawuje też nadzór nad prawidłowym
działaniem systemu informacji.
Do 31 VII 2014 r. dokumentacja medyczna może być
prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej.
Izba podczas 74. posiedzenia uchwaliła 20 poprawek do ustawy, w tym doprecyzowujące, porządkujące i językowe. Sejm nie przyjął 1 poprawki językowej.
Uzupełniono m.in. katalog danych przetwarzanych
w systemie informacji dotyczących uprawnień do
świadczeń zdrowotnych określonego rodzaju, także
daty ich utracenia. Grupę senackich poprawek stanowiły zmiany mające: zapewnić spójność terminologii
ustawy, m.in. z uregulowaniami systemowymi dotyczącymi kontroli, doprecyzować jej przepisy w zakresie podmiotów, którym minister zdrowia może zlecić
prowadzenie rejestrów medycznych, uregulować
delegację do wydania rozporządzenia w sposób zapewniający sprawność teleinformatycznego systemu
RUM NFZ.

Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego
oraz wyrobów medycznych
Zgodnie z założeniami rządu, który był projektodawcą, nowe przepisy służyć mają racjonalizacji gospodarki finansowej Narodowego Funduszu
Zdrowia; kompleksowemu uregulowaniu kwestii
refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów me-

dycznych; uregulowaniu zasad liczenia cen i marż
z uwzględnieniem zasad rachunkowości; poprawieniu czytelności przyjmowanych uregulowań,
a także prawidłowemu implementowaniu tzw. dyrektywy przejrzystości, której wymagania uwzględnia ustawa.
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Wprowadzono
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w niej
i j uregulowania
l
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dotyczące poziomów odpłatności i marż refundowanych leków,
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego i wyrobów medycznych; kryteriów
tworzenia poziomów odpłatności i grup limitowych,
kryteriów podejmowania decyzji o objęciu refundacją i zasady ustalania urzędowej ceny zbytu; trybu
podejmowania decyzji w sprawie refundacji leków,
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego i wyrobów medycznych, a także aptek
i podmiotów uprawnionych do wystawiania recept.
Ponadto ustawa zawiera przepisy uprawniające do
wymierzania kar administracyjnych i przepisy karne.
Inne nowe uregulowania to zmiana i usystematyzowanie procedury podejmowania decyzji refundacyjnej i cenowej, tzw. rozporządzenia dotyczące listy
leków refundowanych zostaną zastąpione obwieszczeniami. O umieszczaniu konkretnych preparatów
na listach leków refundowanych zadecyduje Ministerstwo Zdrowia w wyniku negocjacji z firmami.
Ustawa wprowadza ponadto umowy łączące płatnika z aptekami w kwestii produktów objętych refundacją, a także ustala stałe ceny detaliczne w aptekach.
W wyniku głosowań na 75. posiedzeniu Izba nie
poparła wniosku senatora Stanisława Karczewskiego
o odrzucenie ustawy i przyjęła ją wraz z 97 poprawkami. Sejm nie przyjął tylko 1 z nich, o charakterze redakcyjnym. Senatorowie skreślili przepis, wprowadzający
obowiązek wnoszenia corocznie kwoty, stanowiącej
3% wartości zrefundowanego w roku kalendarzowym
leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia
żywieniowego i wyrobu medycznego, na rachunek
ministra zdrowia przez wszystkie podmioty, które uzyskały decyzję o objęciu refundacją tych produktów.
Wątpliwości senatorów budził obowiązek dokonywania opłaty w kontekście zasady proporcjonalności
i konieczności wprowadzenia go z powodu braku
jego dostatecznej określoności i uzasadnienia, a także
zasady zaufania obywateli do państwa. Senat zmodyfikował, przyjętą w ustawie, instytucję zwrotu do NFZ
kwot przekroczenia dla danej grupy limitowej leku
w związku z przekroczeniem całkowitego budżetu
na refundację w trakcie realizacji planu finansowego
przez wnioskodawcę, który uzyskał decyzję administracyjną o objęciu refundacją, proporcjonalnie do
udziału kosztów refundacji leku, środka spożywczego

specjalnego przeznaczenia żywieniowego, objętego
decyzją, w tym o przekroczeniu. Izba skorygowała
wzór niezbędny do wyliczenia kwoty zwracanej przez
wnioskodawcę, wprowadzając współczynnik podziału
ryzyka pomiędzy podmiotem finansującym świadczenia opieki zdrowotnej a wnioskodawcą, który otrzymał
decyzję o objęciu leku refundacją.
W zakresie obowiązywania wysokości marży hurtowej (5% urzędowej ceny zbytu) senatorowie wprowadzili korektę, przewidującą taką jej wysokość dopiero
od 2014 r., a w latach 2012 i 2013 odpowiednio: 7%
i 6%. Ma to umożliwić podmiotom uprawnionym do
obrotu hurtowego stopniowe przechodzenie do ustalonej wysokości. Izba podwyższyła ponadto standardy bezstronności dla członków Komisji Ekonomicznej i Rady Przejrzystości, a także wprowadziła zakaz
pełnienia funkcji prezesa Agencji Oceny Technologii
Medycznych i jego zastępcy przez członków tej komisji. Uzupełniono też zawarte w ustawie ograniczenia
dotyczące zakazu wykonywania zajęć zarobkowych
na podstawie umowy o pracę i o świadczenie usług
zarządczych. Senat wprowadził również przepisy dotyczące trybu przeprowadzania kontroli aptek, uregulowanego w ustawie, a nie w przepisach rozporządzenia. Doprecyzował przebieg, sposób i terminy
przeprowadzenia kontroli oraz prawa i obowiązki
stron, a także dodał niezbędny przepis przejściowy.

Senator Michał Okła, sprawozdawca Komisji Zdrowia w sprawie
ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Kilka poprawek miało na celu usprawnienie stosowania ustawy w praktyce (np. odejście od egzekucji
w trybie postępowania cywilnoprawnego na rzecz
postępowania egzekucyjnego w trybie przepisów
postępowania administracyjnego; zmiana organu
publikowania obwieszczeń zawierających wykazy
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych objętych refundacją oraz tych, w stosunku do których
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wydano decyzję o ustaleniu urzędowej ceny zbytu).
Spora grupa zmian służyła doprecyzowaniu redakcji
przepisów i zapewnieniu spójności terminologicznej.
Większość przepisów ustawy ma wejść w życie
1 I 2012 r.
22 XII 2011 r. grupa posłów PiS zaskarżyła kilkanaście przepisów ustawy o refundacji leków do Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt K 36/11). W uza-

sadnieniu wniosku wskazano, że „ustawa w swym
założeniu reformująca system refundacji leków istotę
tej reformy opiera na maksymalnym ograniczeniu
swobody i konkurencyjności przedsiębiorców w prowadzeniu działalności na rynku leków (...), narusza
też wymogi przyzwoitej legislacji – jest nieczytelna,
miejscami zupełnie niezrozumiała, stosuje zamienne
definicje i nieokreślone sformułowania”.

Nowelizacje ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
5 lat więzienia, podda się leczeniu, rehabilitacji lub
będzie brała udział w programie edukacyjno-profilaktycznym, prokurator może wobec niej zawiesić
postępowanie. Po podjęciu postępowania prokurator, uwzględniając wyniki leczenia, rehabilitacji lub
udziału w programie, może postanowić o dalszym
prowadzeniu postępowania albo wystąpić do sądu
z wnioskiem o jego warunkowe umorzenie. Warunkowe umorzenie postępowania jest też możliwe wobec osób wcześniej karanych.
W nowych przepisach podniesiono też maksymalny wymiar kary za wprowadzenie do obrotu znacznej
ilości środków odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej z 10 do 12 lat więzienia. Za
posiadanie znacznej ilości środków odurzających lub
substancji psychotropowych grozi do 10 lat więzienia (wcześniej 8 lat). Nowelizacja wprowadza także
zakaz reklamowania środków spożywczych lub tzw.
dopalaczy poprzez sugerowanie, że mają działanie
podobne do działania substancji psychotropowych
lub środków odurzających, a ich użycie, nawet niezgodne z przeznaczeniem, może powodować skutki
takie jak te wywołane przez wspomniane substancje.
W nowelizacji zobowiązano zakłady opieki zdrowotnej do współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących osób zgłaszających
się na leczenie z powodu uzależnienia, z poszanowaniem zasad ochrony ich prywatności.
Na 75. posiedzeniu Izba przyjęła tę ustawę bez poprawek, choć mniejszość Komisji
Zdrowia i Komisji Ustawodawczej wnosiła
o jej odrzucenie, zmiany proponowali zaś
senatorowie oraz komisja praw człowieka,
mniejszość komisji: Zdrowia i Ustawodawczej. Głosowanie poprzedziła burzliwa
dyskusja. W jej trakcie wątpliwości senatorów PiS budził przepis, zgodnie z którym
w pewnych okolicznościach prokurator,
jeszcze przed wydaniem postanowienia
o wszczęciu śledztwa, będzie mógł odstąpić od ścigania za posiadanie środków
odurzających lub substancji psychotropowych, gdy dana osoba posiada „nieznaczną” ilość narkotyków na własny użytek i nie
jest dilerem. Senator Czesław Ryszka (PiS)
Przedstawiciele
P
d
i i l rządu
d podczas
d
rozpatrywania
i nowelizacji
li ji ustawy o przeciwdziałai d i ł
przekonywał, że nowelizacja spowoduje, iż
niu narkomanii; 75. posiedzenie Senatu.
Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii posiadanie jakiejkolwiek ilości narkotyków było
przestępstwem karanym pozbawieniem wolności,
w niektórych wypadkach grzywną lub ograniczeniem wolności. Takie rozwiązanie miało ograniczyć
konsumpcję i podaż narkotyków, a także pomóc
w skuteczniejszym ściganiu zorganizowanej przestępczości. Nie odnotowano jednak większej wykrywalności przestępstw tej kategorii, wzrosła zaś liczba
osób skazanych za posiadanie narkotyków. Rząd zaproponował więc, aby w pewnych okolicznościach,
jeszcze przed wydaniem postanowienia o wszczęciu
śledztwa, prokurator i sąd mogli odstąpić od ścigania
za posiadanie środków odurzających lub substancji
psychotropowych, jeśli dana osoba miała nieznaczną
ich ilość przeznaczoną na własny użytek. Propozycja ta budziła wiele kontrowersji, została jednak zaakceptowana przez parlament w nowelizacji ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii.
Zgodnie z nią, sąd i prokurator mają obowiązek
zarządzenia zbierania informacji dotyczących używania przez oskarżonego substancji psychoaktywnych, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że
sprawca jest osobą uzależnioną lub szkodliwie używającą takich substancji. Dzięki temu sądy i prokuratorzy mogą stosować środki o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym i terapeutycznym. Jeżeli
osoba uzależniona lub używająca szkodliwych substancji psychoaktywnych, której zagraża kara do
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posiadanie narkotyków będzie dopuszczalne, senator
Stanisław Piotrowicz (PiS) zaś stwierdził, że ustawa jest
ukłonem w stronę narkobiznesu. Z kolei w opinii senatorów PO, dotychczasowe przepisy prowadziły do
zatrzymywania przez policję i prokuraturę konsumentów narkotyków zamiast dilerów, a w ustawie chodzi
o zindywidualizowanie podejścia do sprawcy.
Wiceminister sprawiedliwości Zbigniew Wrona
przekonywał senatorów, że głównym celem noweli
jest skuteczniejsze zwalczanie przestępczości narkotykowej, ściganie głównie dilerów wprowadzających
narkotyki do obrotu, a nie skazywanie osób uzależnionych, które posiadają na własny użytek nieznaczną ilość narkotyków.
Ustawa obowiązuje od 9 XII 2011 r. z wyjątkiem

2 przepisów, 1 z nich wejdzie w życie 2 I 2012 r., a kolejny – 9 VI 2012 r.
Inna nowelizacja rozszerzyła wykaz zabronionych
środków odurzających i substancji psychotropowych
m.in. o syntetyczne kannabinoidy, mające działanie
jak marihuana i haszysz, katynony o działaniu przypominającym w skutkach stosowanie amfetaminy,
pochodne aktynonu, metylonu, butylonu, piperazyny
i fenyloetyloaminy. Senat na 73. posiedzeniu wprowadził do ustawy 1 poprawkę redakcyjną (prawidłowa
nazwa środka chemicznego RCS-4), zaakceptowaną
przez Sejm. Zakaz handlu ww. substancjami obowiązuje od 8 VI 2011 r. Była to trzecia zmiana wykazu
kontrolowanych środków i substancji chemicznych
w tej kadencji parlamentu.

Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
1 VII 2011 r. weszła w życie nowelizacja, zmieniająca system kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów.
W rozwiązaniach uwzględniono wprowadzenie
uregulowań dotyczących studiów na kierunkach
lekarskim i lekarsko-dentystycznym, wynikających
z konieczności dostosowania do wymogów prawa
UE. Nowe przepisy zmieniają zasady odbywania
praktyk zawodowych podczas studiów dla obu
grup przyszłych lekarzy i przewidują zlikwidowanie
stażu podyplomowego. Złożenie najważniejszych
egzaminów końcowych dla kierunku lekarskiego
ma się odbywać na V roku studiów, a dla lekarzy
dentystów – na IV roku. Zlikwidowane zostaną
państwowe egzaminy lekarskie: lekarski egzamin
państwowy (LEP) i lekarsko-dentystyczny egzamin państwowy (LDEP). Studenci medycyny będą
jednak zdawać lekarski egzamin końcowy (LEK),
a studenci stomatologii – lekarsko-dentystyczny
egzamin końcowy (LDEK). Zmodyfikowano też
procedurę zdawania. Kandydat uzyska pozytywny
wynik egzaminu LEK i LDEK, jeśli odpowie pozytywnie co najmniej na 56% 200 pytań testowych.
Pierwszy LEK i LDEK zostanie przeprowadzony
w 2013 r.
W związku z likwidacją stażu podyplomowego wprowadzono zasadę, że praktyka zawodowa
będzie się rozpoczynała na VI roku studiów dla
lekarzy i na V roku – dla dentystów. Obowiązek
złożenia najważniejszych egzaminów końcowych
obejmie studentów kierunku lekarskiego na V roku
studiów, a lekarsko-dentystycznego – na IV. Kolejne zmiany przewidują wprowadzenie modułowego systemu (moduł podstawowy i specjalistyczny)
odbywania specjalizacji i przyznawanie miejsc
szkoleniowych na określone specjalizacje. Zmieni
się też system egzaminów teoretycznych testowego i ustnego. Jeśli kandydat zda część testową, będzie mógł przystąpić ponownie, nawet kilka razy,
do ustnej. Zapłaci dopiero za 4. podejście do egzaminu. Marszałek województwa po raz ostatni

zorganizuje i sfinansuje staż podyplomowy rozpoczynający się dla lekarzy 1 X 2017 r., a dla lekarzy
dentystów – 1 X 2016 r.
Izba na swoim 74. posiedzeniu uchwaliła 36 poprawek do nowelizacji, w tym kilkanaście o charakterze formalnym. Tylko 1 zmiana, redakcyjna,
nie została przyjęta przez Sejm. Senat doprecyzował, że dyplom lekarza albo lekarza dentysty
potwierdza odpowiednio ukończenie co najmniej
6-letnich studiów na kierunku lekarskim albo co
najmniej 5-letnich – na kierunku lekarsko-dentystycznym. Zgodnie z senacką zmianę, opiekunem
osoby odbywającej praktyczne nauczanie zawo-
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du może zostać lekarz lub lekarz dentysta będący
nauczycielem akademickim albo inny lekarz lub
lekarz dentysta mający co najmniej 3-letni staż zawodowy. Senat określił też maksymalną wysokość
opłat za przystąpienie do egzaminu lekarskiego po
raz 4. i kolejny (25% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw) oraz
za egzamin składany w języku obcym (10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw). Wprowadzono również wymóg
dołączenia do wniosku o przystąpienie do LEK
i LDEK dokumentu potwierdzającego wniesienie
opłaty za egzamin zdawany po raz 4. i kolejny. Izba
ustanowiła podstawę do wydania lekarzom dokumentów potwierdzających złożenie LEK i LDEK
oraz przekazywania danych o ich wynikach podmiotom prowadzącym postępowanie kwalifikacyjne do rozpoczęcia specjalizacji.
Inna senacka zmiana określiła zasady finansowania rezydentur, wskazując, że środki finansowe
niezbędne do odbywania specjalizacji w ramach
rezydentury przez lekarzy zakwalifikowanych do
jej odbywania lub odbywających ją w tym trybie
minister zdrowia przekazuje na podstawie umowy zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie
specjalizacyjne, zatrudniającym tych lekarzy. Izba
uzupełniła ponadto katalog sytuacji przedłużających czas trwania szkolenia specjalizacyjnego
o nie dłuższą niż 12 miesięcy przerwę, wynikają-

cą z odbywania specjalizacji w ramach poszerzenia zajęć programowych stacjonarnych studiów
doktoranckich. Na podstawie innej poprawki
w uzasadnionych wypadkach zgodę na dodatkowe przedłużenie okresu trwania szkolenia specjalizacyjnego lekarza mógłby wyrazić wojewoda,
a w odniesieniu do lekarzy odbywających specjalizację w ramach rezydentury – minister zdrowia.
Uzupełniono też katalog danych zamieszczanych
w rejestrze lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne i określono, co powinien zawierać wniosek o przystąpienie do państwowego egzaminu
specjalizacyjnego.
Senatorowie zwolnili Centrum Egzaminów Medycznych z obowiązku konsultowania pytań na egzaminy lekarskie z przedstawicielem właściwego
towarzystwa naukowego, upoważnili ministra zdrowia do określenia w rozporządzeniu wykazu dokumentów potwierdzających złożenie egzaminów
równoważnych z państwowym egzaminem specjalizacyjnym. Na podstawie kolejnej senackiej poprawki na podmiot organizujący kurs szkoleniowy objęty
programem danej specjalizacji nałożono obowiązek
przekazania do Centrum Medycznego Kształcenia
Podyplomowego listy lekarzy, którzy ukończyli kurs
szkoleniowy.
Sejm zgodził się też na wydłużenie o 2 miesiące
– z 1 V na 1 VII 2011 r. – terminu wejścia w życie
ustawy.

Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej
oraz o samorządzie pielęgniarek i położnych
Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej,
wchodząca w życie 1 I 2012 r., zastąpiła wielokrotnie
nowelizowaną ustawę z 1996 r. W przepisach ogólnych określono zasady wykonywania tych zawodów,
uzyskiwania prawa ich wykonywania, kształcenia zawodowego i podyplomowego. Zgodnie z nowymi
przepisami, zawody pielęgniarki i położnej są samodzielnymi zawodami medycznymi. W ustawie omówiono zasady wykonywania zawodów i udzielania
świadczeń zdrowotnych. Uwzględniono także takie
rodzaje wykonywania tych zawodów, jak: nauczanie,
prowadzenie prac naukowych, zatrudnienie na stanowiskach administracyjnych w Narodowym Funduszu
Zdrowia, w nadzorze nad publicznymi zakładami
opieki zdrowotnej, w Inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia, w więziennictwie. Za miejsca wykonywania zawodu uznano również domy pomocy społecznej.
Zgodnie z ustawą, wykonywanie zawodu pielęgniarki ma polegać na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a w szczególności na rozpoznawaniu warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta oraz jego
problemów pielęgnacyjnych, planowaniu i sprawowaniu opieki, samodzielnym udzielaniu w określonym

zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych i medycznych
czynności ratunkowych. Pielęgniarki i położne uzyskały prawo, w zakresie niezbędnym do udzielenia
świadczeń zdrowotnych i pielęgnacyjnych, wglądu
do dokumentacji medycznej pacjenta i otrzymania
od lekarza pełnej informacji o stanie zdrowia chorego, rozpoznaniu, proponowanych metodach leczenia i dających się przewidzieć następstwach podejmowanych działań.
Pielęgniarka i położna mają wykonywać swój zawód z należytą starannością, kierując się zasadami
etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta,
dbałością o jego bezpieczeństwo, z wykorzystaniem wskazań aktualnej wiedzy medycznej. Zostają
także zobowiązane, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi, do udzielenia pomocy pacjentowi w każdym przypadku, gdy zwłoka mogłaby
spowodować stan nagłego zagrożenia zdrowotnego. W ustawie uregulowano także zasady odmowy
wykonania świadczenia zdrowotnego niezgodnego
z sumieniem lub z zakresem posiadanych kwalifikacji, po uprzednim powiadomieniu na piśmie przełożonego, ale nie dotyczy to stanów zagrożenia życia.
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Ustawa reguluje ponadto zasady
używania tytułów pielęgniarki i położnej, precyzuje też warunki zatrudnienia. Pielęgniarki mogą wykonywać
zawód w ramach umowy o pracę oraz
indywidualnej lub grupowej praktyki
prowadzonej w formie spółki cywilnej, jawnej lub spółki partnerskiej.
Istnieje też możliwość podjęcia pracy w zakładzie opieki zdrowotnej na
podstawie umowy cywilnoprawnej,
zawartej z pacjentem lub członkiem
jego rodziny albo opiekunem prawnym. Wprowadzono także zapisy antydyskryminacyjne. Pielęgniarka, która nie chce pracować na podstawie
umowy cywilnoprawnej, nie może
być poddawana naciskom i dyskryminacji w pracy z tego powodu.
Ustawa wprowadza także pojęcie czasowego
i okazjonalnego wykonywania zawodu pielęgniarki
i położnej w Polsce, co ułatwia legalne przyjazdy
do nas pielęgniarek na konferencje czy szkolenia,
legalizuje także czasowe wykonywanie zawodu na
terenie Polski. Doprecyzowano również zasady
odzyskania prawa do wykonywania zawodu, czyli
6-miesięczne szkolenie po 5-letniej przerwie.
Przewidziano, że Centralny Rejestr Pielęgniarek
i Położnych ma być prowadzony w formie elektronicznej. Uściślono także, jakie informacje należy do
niego wpisywać. Nowe przepisy obligują też pielęgniarkę, która zmienia miejsce zatrudnienia, do poinformowania o tym okręgowej izby lekarskiej, gdyż
ten rejestr powinien być aktualizowany.
Uregulowano również przepisy dotyczące szkół
pielęgniarskich i szkół położnych, opisano zasady
kształcenia podyplomowego. Z jednej strony, nałożono na pielęgniarki i położne obowiązek ciągłego
doskonalenia swojej wiedzy, z drugiej zaś – doprecyzowano, w jaki sposób jest ono wspierane. Zdefiniowano rodzaje kształcenia podyplomowego.
Może to być kurs klasyfikacyjny, kurs specjalistyczny,
kurs dokształcający i szkolenie specjalizacyjne kończące się egzaminem przed centralną komisją egzaminacyjną. Określono, na jakich zasadach minister
zdrowia uznaje specjalizację uzyskaną w państwach
Unii Europejskiej. Specjalizacja ma być finansowana
z budżetu państwa, a minister zdrowia będzie określał limity. On też, w porozumieniu z Naczelną Radą
Pielęgniarek i Położnych, określi miejsca przeprowadzanych specjalizacji.
Ustawa zawiera również przepisy karne dotyczące wykonywania zawodu bez prawa do jego wykonywania.
Podobnie jak ustawa o zawodach pielęgniarki
i położnej, 1 I 2012 r. wejdzie w życie ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych, która zastąpiła regulację z 1991 r. W nowej ustawie przejęto
wiele zapisów z poprzedniej, w tym dotyczących

konstrukcji, zadań i organów izb. Samorząd dzieli
się na: Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych oraz
okręgowe izby pielęgniarek i położnych. Każda
z tych jednostek posiada komisję rewizyjną, rzecznika oraz podlega pod naczelny bądź okręgowy sąd,
który prowadzi sprawy z zakresu odpowiedzialności
zawodowej. Zadania samorządu to: sprawowanie
kontroli nad należytym wykonywaniem zawodu,
ustalenie i przestrzeganie zasad etyki zawodowej,
sprecyzowanie standardów i kwalifikacji zawodowych obowiązujących na poszczególnych stanowiskach, współdziałanie w celu rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa, a także edukacja i promocja
zdrowia. Kadencja organów izb trwa 4 lata.
Przyjęty w ustawie katalog kar, które mogą być wymierzane w ramach odpowiedzialności zawodowej,
obejmuje: upomnienie, naganę, karę pieniężną oraz
pozbawienie prawa wykonywania zawodu. Pielęgniarka, która utraciła prawo wykonywania zawodu,
może ubiegać się o ponowny wpis na listę osób praktykujących go po 10 latach od uprawomocnienia się
orzeczenia w tej sprawie.
W nowych przepisach doprecyzowano tryb odwoławczy i wskazano sytuacje, kiedy można wznowić postępowanie. Określono również, jaki jest tryb
przedawnienia. Wskazano też, że minister zdrowia
i prezes mają, po zapadnięciu ostatecznego rozstrzygnięcia przed sądami korporacyjnymi, możliwość
odwołania się, czyli wniesienia kasacji od prawomocnego orzeczenia, co wprowadza pewien nadzór nad orzecznictwem korporacyjnym przez sądy
powszechne. W ramach możliwości zaskarżenia prawomocnego orzeczenia sądu lekarskiego obwiniony
może odwoływać się do sądu powszechnego nie
w trybie kasacji.
Izba rozpatrzyła obie ustawy na 80. posiedzeniu.
Do ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej wprowadziła 9 poprawek porządkujących i doprecyzowujących (wszystkie zaakceptowane przez Sejm),
a ustawę o samorządzie pielęgniarek i położnych
przyjęła w wersji uchwalonej przez Sejm.
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Ustawa o zmianie ustawy o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Ustawa ma na celu przyspieszenie procesu dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia za
stwierdzone błędy medyczne bez konieczności wstępowania na drogę sądową. Przewiduje możliwość
dochodzenia zadośćuczynienia również na drodze
administracyjnej, z udziałem wojewódzkiej komisji
ds. spraw orzekania o błędach medycznych. Będzie
ona musiała stwierdzić, czy nastąpiło nieprawidłowe
pod względem medycznym udzielenie świadczeń
zdrowotnych w szpitalu, w którym pacjentowi została wyrządzona szkoda.
Do pacjenta będzie należał wybór sposobu dochodzenia swoich roszczeń – skorzysta z drogi sądowej
czy pozasądowego dochodzenia roszczeń na drodze
administracyjnej. Propozycję odszkodowania zostanie zobowiązany przedstawić zakład ubezpieczeń,
który zawarł odpowiednią umowę ubezpieczenia
ze szpitalem – miejscem popełnienia błędu medycznego. Odszkodowania mają dotyczyć tylko szkód
związanych z opieką szpitalną w Polsce. Aby szkoda została zrekompensowana, wojewódzka komisja
ds. orzekania o błędach medycznych musi ustalić, że
nastąpił błąd osoby lub osób wykonujących zawód
medyczny. Komisja nie będzie wyznaczać wysokości
odszkodowania. W skład komisji wejdą specjaliści
z dziedzin medycyny i prawa, organizacji pacjentów, Ministerstwa Zdrowia i rzecznika praw pacjenta.
Orzeczenie powinno zostać wydane w ciągu 5 mie-

sięcy od dnia złożenia wniosku. Zamiast odszkodowania możliwa będzie renta. Osoby ubiegające się
o odszkodowanie mogą uzyskać: do 300 tys. zł w razie śmierci pacjenta (spadkobiercy) i 100 tys. w wypadku uszczerbku na zdrowiu (pacjent). Wysokość
renty może wynieść do 3 tys. zł.
Senat przyjął ustawę wraz z 7 poprawkami podczas 74. posiedzenia. Senatorowie zdecydowali
o wprowadzeniu obowiązku dołączania do wniosku
o ustalenie zdarzenia medycznego pełnomocnictwa
do reprezentowania spadkobierców, jeżeli wniosek
złożyli spadkobiercy. Wydłużono też z 3 do 4 miesięcy termin przysługujący komisji na wydanie orzeczenia o zdarzeniu medycznym. Izba postanowiła
również wyłączyć członka komisji, który brał udział
w wydaniu zaskarżonego orzeczenia, z uczestniczenia w rozpatrywaniu skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia przez komisję wojewódzką. Ponadto wprowadziła łączną sumę ubezpieczenia
w odniesieniu do wszystkich zdarzeń medycznych
objętych ochroną ubezpieczeniową w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia w odniesieniu do 1 pacjenta. Wszystkie senackie poprawki zostały przyjęte
przez Sejm.
Nowelizacja wejdzie w życie 1 I 2012 r. z wyjątkiem przepisów dotyczących wojewódzkiej komisji
ds. orzekania o zdarzeniach medycznych pierwszej
kadencji, które obowiązują od 17 VI 2011 r.
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POLITYKA SPOŁECZNA,
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

P

rzepisy tzw. ustawy żłobkowej, z wyjątkiem kilku artykułów, weszły w życie 4 IV 2011 r. W intencji ustawodawcy ma ona pomóc w likwidacji barier hamujących powstawanie nowych miejsc w żłobkach, przede
wszystkim dzięki usunięciu przepisów zaliczających
żłobki do zakładów opieki zdrowotnej. Uproszczono w niej zasady zakładania żłobków, które przestały
być zakładami opieki zdrowotnej. Żłobki i inne formy
podlegają resortowi pracy, a za organizację opieki nad
małymi dziećmi odpowiadają samorządy. W intencji
ustawodawcy ustawa ma też zachęcać do tworzenia
tego typu placówek przy zakładach pracy, a także do
legalnego zatrudniania niań.
Żłobki mogą prowadzić gminy lub osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej (np. stowarzyszenia). Wysokość
opłaty za pobyt dziecka w żłobku ustala jego założyciel. Opieka w tej placówce trwa maksymalnie 10 godzin z możliwością wydłużenia tego czasu za dodatkową opłatą. Jeden opiekun może się zajmować
maksymalnie 8 dzieci, a gdy w grupie znajduje się
dziecko niepełnosprawne lub takie, które nie ukończyło 1 roku – maksymalnie 5 dzieci. Kluby dziecięce
sprawują opiekę nad dziećmi do 5 godzin dziennie.
W zajęciach prowadzonych przez klub wolno uczestniczyć rodzicom. Zarówno w żłobku, jak i w klubie
mogą pomagać przeszkoleni wolontariusze.
Dzięki ustawie opiekę nad dziećmi – w swoim domu
lub mieszkaniu albo lokalu udostępnionym przez gminę
– mogą też sprawować opiekunowie dzienni. To osoby
fizyczne, zatrudniane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W zależności od wielkości lokalu opiekun zajmuje się maksymalnie 5 dzieci, a gdy w grupie

Sprawozdawczyni w sprawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku
do lat 3 senator Małgorzata Adamczak (komisja rodziny).

znajdzie się dziecko niepełnosprawne lub wymagające
szczególnej opieki – 3 dzieci. Przed rozpoczęciem pracy
opiekun powinien odbyć 160-godzinne szkolenie, jeśli
nie ma odpowiednich kwalifikacji. Niania jest zatrudniana bezpośrednio przez rodzinę, z budżetu państwa
opłaca się natomiast za nią składkę na ubezpieczenia
społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe) i ubezpieczenie zdrowotne od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Osoba, z którą
zawarto umowę, musi zostać zgłoszona do
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Ustawie towarzyszy program resortu
pracy „Maluch”, który wspiera samorządy
w tworzeniu instytucji opieki nad dziećmi;
w 2011 r. na jego realizację przeznaczono
40 mln zł.
Podczas 69. posiedzenia Senatu rozwiązania zaproponowane w ustawie wywołały burzliwą debatę. Senator Włodzimierz
Cimoszewicz postulował, aby do ustawy
wpisać obowiązek informowania rodziców o skutkach, jakie może spowodować
oddanie dziecka do żłobka lub innej tego
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Senator Sławomir Sadowski, sprawozdawca komisji samorządu
w sprawie ustawy o opiece na dziećmi w wieku lat 3.

typu placówki. Senator Czesław Ryszka przekonywał,
że w ustawie nie chodzi o dzieci ani o politykę rodzinną,
a jedynie o ułatwienie życia rodzicom bez brania pod
uwagę dobra dziecka.
Podczas dyskusji łącznie zaproponowano 58 zmian.
Ostatecznie w wyniku głosowań Senat poparł 26 poprawek, Sejm przyjął 24 zmiany. Posłowie nie zgodzili
się na zmiany umożliwiające dalsze funkcjonowanie
placówek działających na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Uchwalając je, Senat
uznał, że nowa ustawa powinna stanowić uzupełnienie

dotychczasowych form sprawowania opieki na dziećmi,
a nie zastępować lub utrudniać w jakikolwiek sposób
działalność już funkcjonujących. Sejm odrzucił również
senacką poprawkę umożliwiającą włączanie żłobków
do istniejących zespołów szkół. To rozwiązanie, w założeniach Senatu, miało być stosowane w szczególności
w niedużych, niezbyt zasobnych gminach, w których
tworzenie odrębnej administracji dla żłobków stanowiłoby nieracjonalne i nadmierne obciążenie.
Posłowie poparli natomiast senacką poprawkę
umożliwiającą tworzenie zespołów żłobków i klubów,
podobnie jak w wypadku zespołów szkół i placówek
na podstawie ustawy o systemie oświaty. Akceptację
Sejmu zyskała także zmiana zobowiązująca Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, któremu po wejściu
w życie ustawy będą podlegać żłobki i inne formy
opieki nad małymi dziećmi, do monitorowania realizacji ustawy i upowszechniania wiedzy na jej temat,
a także do przedstawiania sprawozdań Sejmowi i Senatowi. Ma to nastąpić po 1 I 2013 r. Przychylono się
też do propozycji, wedle której osoby sprawujące
opiekę nad dziećmi podlegają obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym. Sejm przyjął
również senacką poprawkę, która umożliwia przyznawanie gminom dotacji z budżetu państwa na organizację opieki nad niepełnosprawnymi lub wymagającymi
szczególnej opieki dziećmi do lat 3, przy czym wysokość tych dotacji nie może przekroczyć 70% kosztów
realizacji zadania. Na wniosek Senatu z 3 miesięcy
do 1 skrócono vacatio legis ustawy i zdecydowano,
że przepisy dotyczące wsparcia finansowego weszły
w życie z dniem jej ogłoszenia. Ponadto zgodnie z senacką zmianą kandydaci na opiekunów w żłobku mają
obowiązek odbycia 80 godzin zajęć praktycznych pod
kierunkiem wykwalifikowanego opiekuna.

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej
oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych
3 V 2011 r. weszły w życie przepisy nowelizacji,
którą Senat rozpatrywał na swoim 71. posiedzeniu i wprowadził do niej 12 poprawek, zaakceptowanych następnie przez Sejm. Umożliwiła ona
osobom starszym i niepełnosprawnym korzystanie
z usług opiekuńczo-bytowych również w formie rodzinnego domu pomocy, prowadzonego przez osoby fizyczne lub przez organizacje pożytku publicznego. Nowela uporządkowała też zasady związane
z ustaleniem odpłatności za pobyt członka rodziny
w domu pomocy społecznej. Określiła wymogi dotyczące kubatury pomieszczeń oraz wymagane liczby pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej w pełnym wymiarze czasu
pracy. Wskazała na potrzebę powiązania tego zatrudnienia z liczbą rodzin lub osób, z którymi prowadzona jest praca socjalna.

Zagwarantowano jednostkom samorządu terytorialnego możliwość uzyskania z budżetu państwa dotacji
na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy
społecznej w wysokości do 80% kosztu realizacji zadania, a w sytuacjach nadzwyczajnych dopuszczono
przekroczenie tego wskaźnika. Uregulowano też sprawy związane z doskonaleniem zawodowym pracowników, organizacją egzaminów i odpłatnością za nie.
Pracownikom socjalnym umożliwiono korzystanie
z nowatorskiej i pożytecznej oferty w postaci porad
superwizorów. Nowelizacja sprzyja też rozwojowi zaradności zawodowej, aktywizując osoby pobierające
zasiłki okresowe do podejmowania zatrudnienia.
W ustawie określono również warunki wstrzymania wypłat świadczeń bezrobotnym, gdy przerwą
staż, udział w pracach interwencyjnych lub odmówią
uczestnictwa w nich.
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W swoich poprawkach Senat z 3 do 2 miesięcy skrócił okres, w którym można pobierać zasiłki okresowy
i celowy niezależnie od dochodu uzyskanego z zatrudnienia. Wprowadził także ograniczenie wypłacania zasiłku okresowego niezależnie od dochodu uzyskanego
z zatrudnienia, nie częściej niż raz na 2 lata. Senatorowie zawęzili krąg podmiotów uprawnionych do prowadzenia rodzinnego domu pomocy dla osób starszych
i niepełnosprawnych, przyjmując, że gwarancje lepszej

opieki dają organizacje pożytku publicznego. Inna senacka zmiana zapewniła gminom większą elastyczność
we wprowadzaniu nowego standardu zatrudniania pracowników socjalnych. Izba uchwaliła też przepis przejściowy, mający zagwarantować nabycie uprawnień,
czyli ukończenie studiów podyplomowych, uwzględniających określone minimum programowe, jako równoznacznych z wymaganą przez ustawę specjalizacją
z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem
systemu ubezpieczeń społecznych
Na swoim 73. posiedzeniu Senat rozpatrzył nowelę zmieniającą ustawy związane
z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń
społecznych. W intencji projektodawcy,
czyli rządu, ma ona zmniejszyć tempo
przyrostu długu publicznego i deficytu sektora finansów publicznych poprzez ograniczenie kosztów reformy emerytalnej. Jak
uzasadniano, zmiany pozwolą ograniczyć
potrzeby pożyczkowe państwa do 2020 r.
o blisko 190 mld zł. Założono, że uda się
to zrealizować dzięki zmniejszeniu części
składki emerytalnej, przekazywanej w gotówce do OFE w ramach II filara.
Od 1 V 2011 r., czyli od wejścia w życie części nowych przepisów, do końca
2012 r. do OFE trafiać ma 2,3% składki Senator Stanisław Karczewski (stoi), autor wniosku o odrzucenie nowelizacji ustaw
emerytalnej, a nie 7,3%, jak przewidywały związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych.
to zmienione przepisy. Po 2012 r. wskaźnik
ten będzie stopniowo wzrastać, by w 2017 r. osiągnąć IKZE na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmier3,5%. Pozostałe 5% składki jest ewidencjonowane (nie ci oszczędzającego. Osoby o najniższych dochodach
później niż w ciągu 15 dni roboczych, licząc od ich będą mogły wpłacić na IKZE do 4% równowartości
otrzymania) na specjalnym subkoncie, prowadzonym 12-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę
przez ZUS. Środki są waloryzowane o wskaźnik wzro- w poprzednim roku kalendarzowym.
stu gospodarczego z ostatnich 5 lat i wysokość inflacji.
W związku z tym, że do OFE trafia obecnie mniej pieZgodnie z nowelizacją, zasady dziedziczenia pie- niędzy, zmieniono górny limit udziału akcji w portfelu
niędzy trafiających na subkonta w ZUS są takie same OFE. Zgodnie ze zmienionymi przepisami, wynosił on
jak w OFE. Środki przypadające spadkobiercom 40% aktywów funduszy. Nowela zakłada, że do 2020 r.
wypłaca się w gotówce oraz ewidencjonuje na ich osiągnie on 62%, a docelowo – 90%. Od 1 I 2012 r. ma
subkontach. Podlegają one także podziałowi w razie obowiązywać zakaz akwizycji na rzecz OFE.
rozwodu lub unieważnienia małżeństwa czy ustania
Ustawa wywołała ogromne kontrowersje i publiczwspólności majątkowej.
ną dyskusję. Kontrowersje ujawniły się także podW 2012 r. zostanie wprowadzona ulga podatkowa czas senackiej debaty na 73. posiedzeniu. Komisje
dla osób dodatkowo oszczędzających na emerytu- budżetu i rodziny postulowały przyjęcie nowelizacji
rę na tzw. indywidualnych kontach zabezpieczenia bez poprawek. Senator Stanisław Karczewski złożył
emerytalnego (IKZE). Od podstawy opodatkowania natomiast wniosek, poparty przez mniejszość połąbędzie można odliczyć wpłaty na IKZE, nie więcej czonych komisji, o odrzucenie ustawy. Jak podkreślił,
jednak niż 4% podstawy opodatkowania. Z odliczenia ustawa łamie zasadę nabytych praw, które są świętą
skorzystają również osoby prowadzące działalność własnością i „państwo tę świętą własność odbieragospodarczą opodatkowaną jednolitą, 19-procento- cie”. Senator Włodzimierz Cimoszewicz zarzucił rząwą stawką podatku dochodowego. Opodatkowane dowi złamanie umowy społecznej dotyczącej systebędą jednak: zwrot pieniędzy z IKZE, wypłata z tego mu emerytalnego. Ostatecznie Senat poparł jednak
konta po zakończeniu okresu oszczędzania i wypłata nowelizację ustaw związanych z funkcjonowaniem
środków zgromadzonych przez oszczędzającego na systemu ubezpieczeń społecznych.
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Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych oraz niektórych innych ustaw
20 VII 2011 r. weszły w życie przepisy nowelizacji
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, rozpatrywanej przez Senat na 77. posiedzeniu. Wprowadziła ona jednakowe zasady ochrony praw majątkowych
płatników składek i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
w kwestii dochodzenia roszczeń z tytułu składek ubez-

pieczeniowych. Zgodnie z tymi przepisami, nienależnie
opłacone składki ulegają przedawnieniu po upływie
10 lat, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o kwocie nienależnie opłaconych składek. W razie braku
zawiadomienia pod uwagę jest brany dzień opłacenia
składek na ubezpieczenia społeczne przez płatnika.

S
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Rodziny
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i ustawy o zmianie
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b
i
ń społecznych
ł
h oraz niektói kó
rych innych ustaw senator Stanisław Kogut.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
1 I 2012 r. wejdzie w życie, z wyjątkiem kilku zapisów, ustawa, która ma pomóc rodzinom przeżywającym trudności. Zmienia ona m.in.: zasady i formy
wsparcia rodzin dysfunkcyjnych, wprowadza nowe
formy – asystenta rodziny i rodzinę wspierającą; zasady i formy sprawowania pieczy zastępczej, którą
powierzy się przede wszystkim rodzinom zastępczym; zasady udzielania pomocy wychowankom
pieczy zastępczej w usamodzielnianiu się; zadania
administracji publicznej odnośnie do wsparcia rodziny dysfunkcyjnej i pieczy zastępczej nad dziećmi, a także zasady finansowania pomocy rodzinom
dysfunkcyjnym i systemu pieczy zastępczej nad
dziećmi.
W ustawie po raz pierwszy opisano cały system
wsparcia rodzin mających trudności z opieką nad
dziećmi. Chodzi przede wszystkim o pozostawienie dziecka w rodzinie, a także o przygotowanie rodziny do jego powrotu. Ustawodawca uregulował
również kwestie związane z pieczą zastępczą w ten
sposób, żeby dzieci, jeżeli będą musiały opuścić rodzinę, znalazły się w systemie opieki rodzin zastępczych z wyraźnym podkreśleniem, że pierwszeństwo
mają rodziny zastępcze tworzone przez wstępnych
i rodzeństwo. To istotne w nowych przepisach, że
pozostawienie dziecka wśród swoich wydaje się

najbardziej naturalne. Uregulowano również wszystkie kwestie związane z usamodzielnianiem się osób
opuszczających pieczę zastępczą.
Ustawa wprowadziła tzw. rodziny pomocowe,
mające pomagać rodzicom zastępczym, dzięki
temu będą oni mogli np. wziąć urlop. Wprowadzono także funkcję koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, który ma sprawować opiekę nad rodzinami zastępczymi, m.in. pomagać w pracy z rodziną
biologiczną, ułatwiać poszukiwanie specjalistycznego wsparcia, zgłaszać do ośrodków adopcyjnych
dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, pomagać
usamodzielniającym się wychowankom.
Przewidziano, że do instytucjonalnych placówek
opiekuńczych trafiać będą tylko dzieci powyżej 10.
roku życia, wymagające szczególnej opieki lub mające trudności z przystosowaniem się do życia w rodzinie. Młodsze dzieci będą umieszczane w tych
placówkach tylko w wyjątkowych wypadkach, np. ze
względu na stan zdrowia lub gdyby miały tam mieszkać z rodzeństwem. W placówce nie będzie mogło
przebywać więcej niż 14 wychowanków. Ustawa
skraca procedury dotyczące adopcji, aby dzieci jak
najkrócej czekały na nową rodzinę.
Podczas 77. posiedzenia Senatu minister pracy
i polityki społecznej Jolanta Fedak przekonywała, że
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rodzina to „najwłaściwsze środowisko do
wychowywania dzieci, a odbieranie dzieci rodzicom z powodu biedy to wstyd.
Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy
zastępczej ma nie dopuszczać do takich
sytuacji”.
Senat zaproponował 62 poprawki do
ustawy, Sejm poparł 60 z nich. Kilka miało na celu dostosowanie uregulowań do
ustawy z 15 IV 2011 r. o działalności leczniczej. Senat wprowadził też możliwość
utworzenia w ośrodku pomocy społecznej, jeżeli zlecono mu zadania pracy z rodziną, zespołu ds. asysty rodzinnej. Senatorowie uściślili terminologię w zakresie
pojęcia wypełniania obowiązku alimentacyjnego. Inna poprawka wskazała kierow- Sprawozdawca komisji: rodziny i samorządu w sprawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej senator Łukasz Abgarowicz (w trzecim rzędzie,
nika jednostki organizacyjnej gminy, która pierwszy z lewej).
organizuje pracę z rodziną, jako podmiot
4 miesiące, a w szczególnych wypadkach – 8 miezatrudniający asystenta rodziny. Senat
doprecyzował też uregulowanie dotyczące podstaw sięcy. Senatorowie wprowadzili podstawę prawną
wydawania zezwolenia na prowadzenie placówki do powierzania ośrodkowi adopcyjnemu zadań orwsparcia dziennego. Dodał również socjologię jako ganizatora rodzinnej pieczy zastępczej przez starojeden z kierunków ukończonych studiów uprawnia- stę w porozumieniu z marszałkiem województwa.
jących do pracy z dziećmi w takiej placówce i do Zmienili ponadto tryb współdziałania organizatora
kierowania nią, a także do sprawowania funkcji dy- rodzinnej pieczy zastępczej z rodziną zastępczą lub
rektora ośrodka adopcyjnego i wykonywania zadań prowadzącym rodzinny dom dziecka.
Izba wprowadziła też przepis, na podstawie któkoordynatora pieczy zastępczej. Senatorowie wprowadzili też zasadę, że rodzinę wspierającą ustanawia rego wysokość świadczenia na pokrycie kosztów
wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinrodziny wspieranej, a nie wspierającej. Uzupełniono nym domu dziecka pomniejsza się o kwotę dochodu
dane zawarte w rejestrze rodzin zastępczych o peł- dziecka bez jego ograniczeń, ustalonych przez Sejm,
nieniu funkcji rodziny zastępczej zawodowej specja- czyli nie więcej niż 50%. Izba przyjęła również polistycznej. Izba skróciła okres umieszczenia dziecka prawkę uwzględniającą w przyjętych kryteriach niew rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję zbędnych do wykonywania funkcji dyrektora placówpogotowia rodzinnego do momentu unormowa- ki opiekuńczo-wychowawczej alternatywę 3-letniego
nia się jego sytuacji życiowej, nie dłużej jednak niż stażu pracy w instytucji zajmującej się pracą z rodziną
lub dziećmi, a także udokumentowanej praktyki pracy z dziećmi lub rodziną. Na podstawie innej poprawki umożliwiono przebywanie w regionalnej placówce
opiekuńczo-terapeutycznej większej liczby dzieci niż
przewidziana w ustawie, nieprzekraczającej jednak
45. Wprowadzono możliwość zlecenia prowadzenia
regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub
interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego przez samorząd województwa.
Inna senacka poprawka zmierzała do zapewnienia
konsekwentnego uregulowania adopcji anonimowej,
którą cechuje nieprzysługiwanie władzy rodzicielskiej
i zgoda na brak kontaktów z dzieckiem, a tym samym
wskazań preferencyjnych przy wyborze opiekuna
przez rodziców i krewnych. Izba wprowadziła okres
przejściowy na objęcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka opieką koordynatora pieczy zastępczej. Opieka dla wszystkich rodzin zastępczych
i rodzinnych domów dziecka ma być zapewniona
przez powiat po upływie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy, a do tego czasu opieka koordynatora roSprawozdawca jednego z wniosków mniejszości senator Kazimierz
dzinnej pieczy zastępczej obejmuje jedynie rodziny
Jaworski.
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zastępcze i prowadzące rodzinne domy dziecka, mające małe doświadczenie w pełnieniu swoich funkcji.
Jedna z najważniejszych senackich poprawek
odnosiła się do finansów. Skreślono przepis, umożliwiający do 31 sierpnia następnego roku budżetowego wykorzystanie dotacji na dofinansowanie
zadań z rządowych programów wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej. Wydłużenie terminu
wykorzystania dotacji bez żadnych szczegółowych
regulacji dotyczących rozliczenia dotacji (formy, terminy, sposób sporządzania sprawozdań) uznano za
niezgodne z ustawą o finansach publicznych, która
reguluje rozliczanie dotacji udzielonych z budżetu
państwa i jest podstawowa w tej materii. Kolejne poprawki dotyczyły wprowadzenia okresu przejściowego na zrealizowanie obowiązku objęcia opieką
koordynatora pieczy zastępczej wszystkich rodzin
zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Opiekę
wszystkim rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka ma zapewnić powiat po upływie 3 lat
od dnia wejścia w życie ustawy, a do tego czasu
opieka koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
obejmie jedynie rodziny zastępcze i prowadzących
rodzinne domy dziecka, mających krótsze (mniej
niż 3 lata) doświadczenie w pełnieniu funkcji rodziny zastępczej.
Senat dookreślił ponadto obowiązek przedstawiania przez Radę Ministrów informacji o realizacji ustawy corocznie nie tylko Sejmowi, lecz także Senatowi. Z uwagi na datę wejścia przepisów w życie, czyli
1 I 2012 r., za niezbędne uznano zapewnienie czasu
na sporządzenie tej informacji po raz pierwszy, czyli
do 30 VII 2013 r.
Największe kontrowersje wywołała poprawka
wbrew negatywnym opiniom komisji i senackiego
biura legislacyjnego przyjęta przez Senat na wniosek
senatora Piotra Kalety. Zmiana, odrzucona ostatecz-

nie przez Sejm, zakazywała pełnienia funkcji rodziny
zastępczej i prowadzenia rodzinnego domu dziecka
osobom o orientacji homoseksualnej. Sejm nie poparł również innej senackiej zmiany, która pozwalała
– w szczególnych wypadkach – na zwiększenie maksymalnej liczby dzieci w placówce opiekuńczo-terapeutycznej z 30 do 45.
Nowelizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, uchwaloną 15 XII 2011 r., Senat VIII kadencji rozpatrzył na 3. posiedzeniu i poparł ją bez poprawek. Jak wyjaśniał sprawozdawca
Komisji Rodziny i Polityki Społecznej senator Mieczysław Augustyn, pierwotnie miał zostać zmieniony jedynie art. 229 ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej z 9 VI 2011 r. Przepis
przejściowy w nim zawarty dotyczył tylko publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, a intencją ustawodawcy było objęcie nim wszystkich
placówek, także niepublicznych, którym samorządy zlecają wykonywanie zadań. Senator M. Augustyn podkreślił, że zmiana pozwoli uniknąć sytuacji, w której z mocy prawa od 1 I 2012 r. umowy
zawarte przez placówki niepubliczne przestałyby
obowiązywać. Zgodnie z nowelą, umowy te będą
mogły obowiązywać tak samo jak w wypadku publicznych placówek.
Ponadto znowelizowano przejściowe uregulowanie dotyczące wynagrodzeń, dodatków i świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka lub
osoby przebywającej w rodzinie zastępczej lub
placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, do których prawo powstało przed dniem
wejścia w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wskazano także krąg
podmiotów korzystających z pomocy dla tzw. osób
usamodzielnianych, co do których stosuje się przepisy dotychczasowe.

Ustawa o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin
w nabywaniu własnego mieszkania oraz niektórych innych ustaw
Od 31 VIII 2011 r. obowiązują nowe zasady realizacji programu preferencyjnych kredytów mieszkaniowych „Rodzina na swoim”, który zaczął funkcjonować na mocy ustawy z 2006 r. Polega on na
udzieleniu kredytu na zakup własnego mieszkania na
preferencyjnych warunkach małżeństwom lub osobom samotnie wychowującym dzieci przez 1 z banków, które podpisały stosowną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Przez pierwsze 8 lat państwo
dopłaca połowę wartości odsetek takiego kredytu.
W ramach programu można skredytować mieszkanie
o maksymalnej powierzchni 75 m2 czy dom o powierzchni nieprzekraczającej 140 m2.
Zgodnie z nowelą, rozpatrywaną przez Senat na
80. posiedzeniu, wnioski o udzielenie kredytów preferencyjnych będą przyjmowane do 31 XII 2012 r.

Oznacza to zakończenie programu „Rodzina na
swoim” i finansowanie z budżetu państwa dopłat do
tych kredytów mieszkaniowych tylko do 2020 r. Dla
budżetu państwa oznacza to oszczędności rzędu
2,6–3,8 mld zł w ciągu 10 lat.
Ustawa obniżyła dopuszczalny limit ceny mieszkania lub budowy , na które można zaciągnąć kredyt na
preferencyjnych warunkach. Z 1,4 do 1,0 zmniejszono
wartość mnożnika, określającego limit ceny mieszkania
kupowanego na rynku pierwotnym i z 1,4 do 0,8 mnożnika dotyczącego mieszkań na rynku wtórnym. Mnożnik ten odnosi się do maksymalnej wartości 1 m2 lokalu,
na który zaciągany jest preferencyjny kredyt. Wartość
średniej ceny 1 m2 w danym regionie raz na pół roku
określa wojewoda. Im wyższy mnożnik, tym droższe
może być mieszkanie objęte programem.
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Rozszerzono także katalog osób uprawnionych do korzystania z dopłat do oprocentowania o jednoosobowe gospodarstwa
domowe, czyli osoby samotne, w wieku
do 35 lat, pod warunkiem że to ich pierwsze mieszkanie. W ich wypadku przepisy
ustawy dotyczą mieszkań o powierzchni
do 50 m2 Ustawa określiła też maksymalny
wiek docelowy kredytobiorcy, czyli każdego z małżonków, osoby samotnie wychowującej co najmniej 1 dziecko, na 35 lat.
W czasie debaty senator Piotr Kaleta
uznał nowelizację za kolejną „antyrodzinną” ustawę, zamykającą bardzo dobrze
funkcjonujący program, i zgłosił wniosek
o odrzucenie jej w całości.
Jego wniosek nie zyskał poparcia. Ostatecznie Senat przyjął 4 poprawki, Sejm zaakceptował
3 z nich, odrzucił propozycję zmiany tytułu ustawy. Na
wniosek Senatu precyzyjnie określono zasady obliczania maksymalnego wieku osoby mogącej ubiegać się
o kredyt preferencyjny. Dzięki tej zmianie o kredyt preferencyjny mogą ubiegać się małżeństwa, nawet jeżeli
jedno z małżonków skończyło 35 lat. Stwierdzono także, że ze względu na szczególnie trudną sytuację ży-

ciową oraz zmniejszone możliwości zaciągania kredytów mieszkaniowych limit wieku nie będzie dotyczył
osób samotnie wychowujących dzieci. Na Radę Ministrów nałożono obowiązek przedstawienia Sejmowi
i Senatowi informacji o wykonaniu programu „Rodzina na swoim”. Rząd ma też wskazać, jakie działania
dotyczące wprowadzenia nowego systemu wsparcia
rodzin w nabywaniu własnego mieszkania zamierza
wprowadzić po 31 XII 2013 r.

Nowelizacje ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
W 2011 r. Senat kilkakrotnie zajmował się zmianą
przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Na 80. posiedzeniu rozpatrzono nowelę, która weszła w życie 1 X 2011 r. Przyznała ona prawo do ponownego ustalenia wysokości świadczeń emerytom
uprawnionym w okresie od 8 I 2009 r. do 30 IX 2011 r.
do równoczesnego pobierania emerytury i kontynuowania zatrudnienia u tego samego pracodawcy
bez konieczności rozwiązywania umowy o pracę. Od
1 2011 r. ta możliwość miała im zostać zawieszona.
Obowiązek rozwiązania umowy o pracę wprowadzała nowelizacja ustawy o finansach publicznych
z 16 XII 2010 r., przyjęta jako tzw. ustawa okołobudżetowa, obowiązująca od 1 I 2011 r.
Na mocy nowelizacji wniosek o ponowne ustalenie
wysokości emerytury może złożyć osoba, która od
1 I 2009 r. do 30 IX 2011 r. pobierała emeryturę, zawiesiła ją we wskazanym terminie i nie pobierała świadczenia co najmniej 18 miesięcy. Ustalenie wysokości
emerytury może nastąpić tylko raz. Jeżeli w wyniku
ponownego ustalenia emerytura będzie niższa, świadczenie ma przysługiwać w dotychczasowej wysokości.
Warunki, od spełnienia których zależy możliwość
złożenia wniosku o ponowne ustalenie wysokości emerytury, rozróżniają sytuację osób mających
to uprawnienie emerytalne uzyskane na starych zasadach, tych, które zdobyły je już na nowych zasadach,

i uprawnionych na zasadach mieszanych, zgodnie
z ustawami emerytalnymi. W każdym wypadku opisano sposób realizacji tego prawa. Ma obowiązywać wysokość emerytury korzystniejsza dla uprawnionego.
Na swoim 82. posiedzeniu Senat poparł natomiast nowelizację, której przepisy weszły w życie 25 VIII 2011 r.
Dotyczą one zmiany warunków przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy. Nowela zniosła warunek udowodnienia 5 lat stażu ubezpieczeniowego w ostatnim
10-leciu przez osobę całkowicie niezdolną do pracy,
która miała co najmniej 30-letni (kobieta) lub 35-letni
(mężczyzna) okres składkowy. Osoby z długim stażem
opłacania składki emerytalno-rentowej – 25 lat kobiety
i 30 lat mężczyźni – mają obecnie prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy bez względu na to, czy przed
upływem 18 miesięcy od dnia ustania ubezpieczenia
miały okresy ubezpieczeniowe.
Inna zmiana zawarta w nowelizacji odnosiła się
do sytuacji, gdy pochówek, i to z przyczyn niezależnych, odbywa się dopiero po upływie 12 miesięcy od
śmierci. W tej sytuacji można obecnie ubiegać się
o wypłatę zasiłku pogrzebowego.
Zmieniono też sposób ustalania kapitału początkowego – zaliczany jest każdy staż. Poprzedni przepis
przewidywał, że staż nie może być krótszy niż 6 miesięcy i 1 dzień. Okres ustalania prawa do emerytury
obejmuje również okres wcześniejszy, czyli pozostaje tylko data graniczna 1 I 1999 r.

61

kronika senatu '11.indb 61

16-05-12 15:54:26

KRONIKA SENATU RP – VII i VIII KADENCJA

Ustawa o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym
oraz niektórych innych ustaw
30 X 2011 r. weszły w życie przepisy nowelizacji,
regulującej zasady powoływania i działania centrów
integracji społecznej. Izba rozpatrzyła ją na 81. posiedzeniu, wprowadziła 5 do niej poprawek, zaakceptowanych następnie przez Sejm. Senat doprecyzował m.in. definicję absolwenta centrum integracji
społecznej. Zgodnie z nią, status absolwenta można
mieć jedynie przez 6 miesięcy od dnia zakończenia
zajęć w centrum integracji społecznej, a uzyskuje
się go po spełnieniu określonych wymagań, także
po zrealizowaniu postanowienia kontraktu socjalnego. Dzięki kolejnej poprawce Senatu osoby uczestniczące w zajęciach w klubie integracji społecznej
mogą być kierowane do pracy na podstawie umowy
zawieranej między pracodawcą a starostą. Jednoznacznie określono również rodzaj zaświadczenia
potwierdzającego udział w zajęciach w klubie integracji społecznej.
Nowelizacja ustawy o zatrudnieniu socjalnym
wprowadziła definicje absolwenta centrum integracji społecznej i absolwenta klubu integracji społecznej. Na podstawie znowelizowanych przepisów
absolwenci mogą obecnie utworzyć spółdzielnię socjalną, a także ubiegać się o dofinansowanie z Funduszu Pracy na rekompensatę poniesionych kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa przy
jej tworzeniu. Zgodnie z nowelą, centra integracji
społecznej mogą tworzyć organizacje pozarządowe

z wyłączeniem partii politycznych, związków zawodowych, organizacji pracodawców, samorządów
zawodowych i fundacji utworzonych przez partie.
Ustawa przewiduje również prowadzenie rejestrów
klubów integracji społecznej przez wojewodów. Na
wojewodów nałożono też obowiązek corocznego
przedstawiania ministrowi właściwemu ds. zabezpieczenia społecznego informacji o liczbie zarejestrowanych klubów integracji społecznej. Radę Ministrów zobowiązano natomiast do przedkładania
Sejmowi i Senatowi w cyklach 2-letnich informacji
o funkcjonowaniu centrów i klubów integracji społecznej oraz spółdzielni socjalnych.
Z kolei zmiany wprowadzone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku umożliwiły
absolwentom centrów integracji społecznej i klubów integracji społecznej korzystanie z jednorazowo
przyznawanych przez starostę środków z Funduszu
Pracy na podjęcie działalności gospodarczej.
Znowelizowano także przepisy ustaw o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz
o spółdzielniach socjalnych i umożliwiono prowadzenie statutowej działalności nieodpłatnej. Do wejścia w życia tej nowelizacji organizacje pożytku publicznego i spółdzielnie socjalne, realizując zadania
publiczne, musiały pobierać opłaty, co w wypadku
udziału w konkursach różnicowało sytuację organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych.

Ustawa o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych
Na swoim 81. posiedzeniu Senat poparł ustawę,
wydłużającą o 3 lata, czyli do 31 XII 2014 r., wejście
w życie przepisów, przewidujących przekształcenie
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w fundusz celowy. Zadania PFRON
miał wykonywać minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego przy pomocy biura obsługi fundu-

szu, a zadania obecnych oddziałów powierzono marszałkom województw.
Za taką zmianą opowiadała się wcześniej Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, która postulowała utrzymanie
osobowości prawnej funduszu i jego odrębności oraz
bezpośrednie podporządkowanie pełnomocnika rządu
ds. osób niepełnosprawnych premierowi.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
1 I 2012 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące
świadczeń emerytalnych i pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W nowelizacji, rozpatrywanej na
82. posiedzeniu Senatu, doprecyzowano pojęcie dochodu uprawniającego do otrzymywania świadczeń rodzinnych, określono jego źródła i sposób ustalania, a także
przesłanki uzyskania i utraty świadczenia. Za dochód,
na podstawie którego ustala się prawo do świadczeń
rodzinnych oraz świadczeń z Funduszu Alimentacyjne-

go, są uznawane dochody podlegające opodatkowaniu
na mocy przepisów ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych na zasadach tam określonych. W myśl
nowych przepisów, dochód rodziny stanowi suma dochodów poszczególnych jej członków, czyli przeciętny
miesięczny dochód osiągnięty w roku kalendarzowym
poprzedzającym okres zasiłkowy.
Prawo do świadczeń rodzinnych przysługiwać ma
rodzinom, w których przeciętny dochód w przelicze-
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niu na osobę nie przekracza 504 zł, a gdy w rodzinie
wychowywane jest dziecko z niepełnosprawnością –
583 zł. Dzięki nowym przepisom do dochodu uprawniającego do otrzymywania świadczeń rodzinnych
nie wlicza się stypendiów za wyniki w nauce i sporcie.
Ustawa umożliwia ośrodkom pomocy społecznej
przeprowadzanie wywiadów w celu ustalenia stanu
faktycznego. Stanowi też, że świadczenie pielęgnacyjne nie może być pobierane przez opiekuna osoby
niezdolnej do samodzielnej egzystencji, jeśli on sam
nie jest w stanie żyć samodzielnie. Z tego rodzaju
świadczenia nie będą także mogły korzystać osoby
z ustalonym prawem do emerytury, renty lub renty
rodzinnej z tytuły śmierci małżonka, w sytuacji gdy to
prawo zbiega się z innym świadczeniem emerytalno-rentowym. Nowelizacja przyznała prawo do świadczenia pielęgnacyjnego osobie sprawującej opiekę
nad niepełnosprawnym pozostającym w związku
małżeńskim.
W myśl nowych przepisów, osoby, u których niepełnosprawność uprawniająca do zasiłku pielęgnacyjnego wystąpiła po 16. roku życia, mogą ubiegać
się o prawo do niego. W nowelizacji znalazły się też
przepisy pozwalające na wygaszanie należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w razie śmierci osoby zobowiązanej do ich zwrotu. Zniesiono
również obowiązek naliczania ustawowych odsetek
od nienależnie pobranych świadczeń, gdy doszło
do tego w wyniku zmniejszenia wysokości świadczenia alimentacyjnego przez sąd z mocą wsteczną.
W ustawie o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów ujednolicono zasady zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w wypadku, gdy osoba uprawniona otrzymała
alimenty. Wprowadzono ponadto nowe rozwiązanie

w procedurze zatrzymania prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego, polegające na stosowaniu trybu odwoławczego i realizacji zasady proporcjonalności, co
podnosił Trybunał Konstytucyjny. Na podstawie nowych przepisów prawo jazdy zatrzymuje się w razie
powstania zaległości za więcej niż 6 miesięcy. To taki
sam okres jak ten, po upływie którego komornik składa wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego. Prawo
jazdy nie jest zatrzymywane także w wypadku, gdy
dłużnik alimentacyjny chociażby w 50% wywiązuje
się ze zobowiązań alimentacyjnych. Wprowadzono
również szczególny tryb postępowania w razie zatrzymania prawa jazdy, gwarantujący dłużnikowi alimentacyjnemu możliwość odwołania się od decyzji
organu właściwego dla dłużnika, na podstawie której
starosta zatrzymuje jego prawo jazdy. Do tej pory takiej możliwości nie było.
Nowelizacja przewiduje ponadto utworzenie przez
ministra ds. rodziny centralnego rejestru obejmującego dane dotyczące osób pobierających świadczenia
z Funduszu Alimentacyjnego i wartości udzielonych
świadczeń.
Do nowelizacji Senat wprowadził 2 poprawki.
Sejm poparł zmianę wskazującą, że zaświadczenie
o dochodzie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego zawiera informację o wysokości składek
na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu, a nie od podatku. Akceptacji Sejmu nie uzyskała
natomiast poprawka, na podstawie której uchylenie
decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy miało następować
w wypadku, gdy dłużnik alimentacyjny przez 6 miesięcy w każdym miesiącu wywiązywał się z zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie mniejszej niż 75%
ustalonych alimentów.

Ustawa o zmianie ustawy o rencie socjalnej
Od 1 I 2012 r. zacznie obowiązywać nowelizacja,
poparta przez Senat na 83. posiedzeniu. Jej celem
jest przede wszystkim zachęcenie do aktywności zawodowej osób pobierających renty socjalne poprzez
zwiększenie do 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia limitu dochodów powodującego zawie-

szenie prawa do renty. Na taką rentę mogą przejść
te osoby niepełnosprawne, u których do naruszenia sprawności organizmu doszło do 18. roku życia
albo do 25. roku życia, jeżeli stało się to w trakcie
nauki w szkole lub w szkole wyższej albo w trakcie
studiów doktoranckich czy aspirantury naukowej.
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WOJSKO, OBRONNOŚĆ
Ustawa o zmianie ustawy o stanie wojennym
oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych
i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom
Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

N

a podstawie nowelizacji, obowiązującej od
2 XI 2011 r., prezydent może, na wniosek Rady
Ministrów, wprowadzić stan wojenny, stan wyjątkowy
lub stan klęski żywiołowej nie tylko w razie zewnętrznego zagrożenia, spowodowanego m.in. działaniami
o charakterze terrorystycznym, lub zbrojnej napaści,
ale również występującego w cyberprzestrzeni. Pojęcie cyberprzestrzeni zdefiniowano jako przestrzeń
przetwarzania i wymiany informacji, tworzoną przez
systemy teleinformatyczne, określone w ustawie
z 17 II 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów

realizujących zadania publiczne, wraz z powiązaniami
pomiędzy nimi i relacjami z użytkownikami. W nowelizacji zdefiniowano też pojęcie „zewnętrzne zagrożenie państwa” jako celowe działania godzące w niepodległość, niepodległość terytorium, ważny interes
gospodarczy Rzeczypospolitej Polskiej lub zmierzające do uniemożliwienia albo poważnego zakłócenia
normalnego funkcjonowania państwa, podejmowane
przez zewnętrzne w stosunku do niej podmioty.
Senat rozpatrzył tę ustawę podczas 83. posiedzenia i przyjął ją w wersji uchwalonej przez Sejm.

Senator Maciej Grubski (pierwszy z prawej), sprawozdawca Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Obrony Narodowej w sprawie ustawy o zmianie ustawy o
stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego
Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości
konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej
oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa o weteranach działań poza granicami państwa
Na mocy tej ustawy, dotyczącej uczestników misji
Sił Zbrojnych i innych formacji, można się ubiegać
o status weterana działań poza granicami państwa
lub weterana poszkodowanego w działaniach poza
granicami państwa. Status weterana otrzyma osoba
biorąca udział w działaniach za granicą w misji pokojowej lub stabilizacyjnej co najmniej przez 60 dni.
Za weterana poszkodowanego natomiast zostanie
uznana osoba, która doznała uszczerbku na zdrowiu,
niezależnie od czasu spędzonego poza Polską. Status
weterana i weterana poszkodowanego będzie nadawany przez odpowiedniego ministra na wniosek żołnierza lub funkcjonariusza. Jego uzyskanie zostanie
potwierdzone wydaniem specjalnej legitymacji.
Ustawa przewiduje uprawnienia o charakterze honorowym, a także socjalnym i majątkowym. Wszystkim

weteranom będzie przysługiwać: bezpłatna pomoc
psychologiczna dla weteranów i najbliższych członków ich rodzin, udzielana poza kolejnością, prawo do
umieszczenia i pobytu w Domu Weterana w Lądku
Zdroju i korzystania z dofinansowania takiego pobytu ze środków budżetu państwa, prawo ubiegania się
o zapomogę w razie trudnej sytuacji materialnej ze specjalnych funduszy w wypadkach określonych w ustawie, prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego
(5 dni w roku kalendarzowym), prawo wliczania okresów udziału w działaniach poza granicami państwa do
okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia
pracownicze. Weteranom poszkodowanym przysługują: zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania poniesionych w związku z udziałem w uroczystościach, na
które zostali zaproszeni, pomoc finansowa w kontynu-
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owaniu nauki do wysokości 400% najniższej emerytury
rocznie, pierwszeństwo do zatrudnienia w jednostkach
organizacyjnych podległych MON lub MSWiA na stanowiskach odpowiadających ich wykształceniu i sprawności. Dla weteranów poszkodowanych pobierających
rentę inwalidzką przewidziano m.in. ulgi komunikacyjne – 50% przy przejazdach komunikacją miejską oraz
37% przy podróży autobusem lub pociągiem. Z kolei
weteranom poszkodowanym pobierającym emeryturę
lub rentę inwalidzką przysługiwać ma dodatek weterana
poszkodowanego. Jego wysokość uzależniona zostanie
od ustalonego procentu uszczerbku na zdrowiu i określonej ustawą stawki procentowej podstawy wymiaru,
przy czym podstawę wymiaru stanowi najniższa emerytura. Zmarłemu weteranowi ma przysługiwać podczas
pogrzebu w Polsce asysta honorowa. Międzynarodowy
Dzień Uczestników Misji Pokojowych, obchodzony
29 maja, w Polsce będzie Dniem Weterana Działań
poza Granicami Państwa.
Senat na swoim 81. posiedzeniu przyjął ustawę
z 17 poprawkami. Większość miała charakter redakcyjny, doprecyzowujący i porządkujący. Sejm poparł
14 senackich zmian. Jedna z nich zmieniła rodzaj
nadawanej odznaki „Za Rany i Kontuzje” z honorowej
na wojskową oraz uściśliła upoważnienie do wydania
rozporządzenia przez ministra obrony narodowej.
Senat zdecydował też, by zwrot weteranowi kosztów
przejazdu na uroczystość następował wyłącznie na
podstawie oświadczenia weterana, bez konieczności
przedstawiania oryginału biletu. Zdaniem Izby, weterani nie powinni się rozliczać w sposób, który może
być przez nich odbierany jako przejaw niedowierzania i nadmiernej drobiazgowości organizatora uro-

Sprawozdawca Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie
ustawy o weteranach działań poza granicami państwa senator Jan
Rulewski.

czystości. Zgodnie z inną poprawką, prawo do renty
rodzinnej zyskają też członkowie rodzin funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służby
Kontrwywiadu Wojskowego, którzy zmarli lub zaginęli
w czasie pełnienia służby poza granicami państwa.
Ustawa wejdzie w życie 30 III 2012 r.

Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kombatantach
oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego
Znowelizowany przepis ustawy o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej umożliwia pośmiertne mianowanie na wyższy stopień
wojskowy osób zasłużonych w walkach o niepodległość państwa polskiego lub szczególnie zasłużonych w działalności na rzecz suwerennej i demokratycznej Polski. Mianowanie takie może nastąpić
tylko raz. Wcześniej pośmiertne mianowanie na
wyższy stopień wojskowy było możliwe za zasługi
na rzecz obronności państwa wyłącznie w wypadku żołnierza służby czynnej, jeżeli jego śmierć miała
z nią związek.
Z kolei w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego zrezygnowano z wprowadzonych w 2007 r. regulacji, które nakładały na kombatantów starających się o pomoc pieniężną obowią-

zek przedstawiania stanowiska kierownika ośrodka
pomocy społecznej. Każdy kombatant, osoba represjonowana, wdowa lub wdowiec po niej ubiegający
się o pomoc pieniężną z Urzędu ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych musieli, oprócz wniosku
i dokumentów potwierdzających trudną sytuację,
przekazać także zaświadczenie od kierownika ośrodka pomocy społecznej z informacją o sytuacji rodzinnej i materialnej, a także zasadności przyznania pomocy. W wypadku braku takiego stanowiska urząd
musiał o nie wystąpić. W uzasadnieniu do ustawy
wskazano, że opinia kierownika jest zbędna, upokarzająca dla wnioskodawców, a jej uzyskanie kosztowne dla administracji.
Izba rozpatrzyła nowelizację na 82. posiedzeniu
i przyjęła ją bez poprawek. Zmienione przepisy obowiązują od 23 IX 2011 r.
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Ustawa o ustanowieniu
Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
Obowiązująca od 15 II 2011 r. ustawa, ustanawiająca nowe święto państwowe – Narodowy Dzień
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, została uchwalona
z inicjatywy prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Jak
napisano w jej preambule, święto to ustanawia się
„w hołdzie «Żołnierzom Wyklętym» – bohaterom
antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc

o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie
dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego,
z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili
się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi
komunistycznemu”. Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” ma być obchodzony co roku 1 marca.
Senat na 70. posiedzeniu jednomyślnie przyjął tę
ustawę bez poprawek.

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej
a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej antybalistycznych obronnych
rakiet przechwytujących, sporządzonej w Warszawie dnia 20 sierpnia
2008 r., oraz Protokołu zmieniającego Umowę między Rządem
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych
Ameryki dotyczącą rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej antybalistycznych obronnych rakiet przechwytujących,
sporządzoną w Warszawie dnia 20 sierpnia 2008 r.,
sporządzonego w Krakowie dnia 3 lipca 2010 r.
Konieczność ratyfikacji protokołu zmieniającego
umowę między Polską a USA wynikała z rezygnacji
przez USA z rozmieszczenia na terytorium Polski
antybalistycznych obronnych rakiet przechwytujących typu GBI. Nowa amerykańska koncepcja
obrony przeciwrakietowej zakłada umieszczenie
w Polsce bazy z rakietami przechwytującymi bazowania naziemnego typu SM-3. Ma to zapewnić
obronę Europy Środkowej i Północnej przed atakiem rakiet średniego i pośredniego zasięgu. Instalacja w Polsce powinna osiągnąć gotowość obronną do 2018 r.
Zgodnie z umową, baza powstanie w Słupsku-Redzikowie i będzie pod polskim dowództwem.

Liczba pracujących w niej członków amerykańskich
sił zbrojnych i personelu cywilnego na początku
nie przekroczy 500 osób. Może być zwiększona po
uzyskaniu zgody Ministerstwa Obrony Narodowej.
Stany Zjednoczone poniosą koszty budowy oraz
utrzymania obiektów i urządzeń znajdujących się
w części bazy używanej wyłącznie przez stronę
amerykańską, Polska sfinansuje zaś budowę oraz
utrzymanie obiektów w swojej części bazy. Umowa
reguluje także kwestie dotyczące zabezpieczenia
logistycznego bazy, ochrony jej bezpieczeństwa
i przestrzegania norm ochrony środowiska.
Senat na 73. posiedzeniu poparł ustawę ratyfikacyjną, która weszła w życie 27 V 2011 r.

Ustawa o utworzeniu
Akademii Lotniczej w Dęblinie
Ustawa przewidywała utworzenie 1 IX 2011 r.
nowej uczelni wyższej – Akademii Lotniczej
w Dęblinie poprzez połączenie Wyższej Szkoły
Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie (popularnie zwana Szkołą Orląt) i Wojskowego Instytutu
Medycyny Lotniczej w Warszawie. Podstawowym kierunkiem działalności akademii miało być

kształcenie oraz prowadzenie badań naukowych
w zakresie nauk technicznych, medycznych i wojskowych.
Izba na swoim 70. posiedzeniu w wyniku głosowania nie poparła wniosku Komisji Obrony Narodowej o odrzucenie ustawy i wprowadziła do niej
11 poprawek, w większości legislacyjnych.
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Prezydent Bronisław Komorowski odmówił
podpisania ustawy i 18 III 2011 r. zwrócił się do
Sejmu z wnioskiem o ponowne jej rozpatrzenie.
W opinii prezydenta, zmiana statusu szkoły m.in.
spowoduje, że będzie ona kształcić cywilów kosztem kadr lotniczych dla armii. We wniosku wskazał też, że „w ostatnich kilkunastu latach wszystkie

segmenty wojska przeszły radykalne zmiany organizacyjne, dostosowujące je do zmieniających się
warunków. Wyjątkiem są skład i struktura wyższego szkolnictwa wojskowego, które pozostają bez
istotnych zmian”.
Sejm podczas 98. posiedzenia, 19 VIII 2011 r.,
nie uchwalił ponownie ustawy.
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ROLNICTWO
Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów
wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw

N

owelizacja ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, która wdrożyła
do polskiego systemu prawnego rozporządzenie Rady
(WE) nr 73/2009, ustanawiające jednolite zasady systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach
wspólnej polityki rolnej, weszła w życie 15 III 2011 r.
Nowela wprowadziła limit powierzchniowy 1 ha w stosunku do owoców miękkich, taki jak w odniesieniu
do wszystkich płatności w ramach systemu jednolitej
płatności obszarowej. Oznacza to, że na uprawę owoców nie zostanie przyznana pomoc wspólnotowa ani

krajowa, gdy kwalifikujący się obszar gospodarstwa,
w odniesieniu do którego złożono wniosek o płatności
bezpośrednie lub na niego płatności te mają być przyznane, ma powierzchnię mniejszą niż 1 ha.
Zmieniono także przepisy dotyczące sposobu uznania albo odmowy uznania danego wypadku za działanie siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych
okoliczności. Decyzje w sprawie dowodów powstania takich okoliczności podejmują kierownicy biur
powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (ARiMR). Ponadto w ustawie doprecyzowano przepisy dotyczące sposobu składania wniosków o płatności za pomocą
formularza umieszczonego na stronie internetowej ARiMR; uregulowano sprawy
związane z przyznaniem spadkobiercy rolnika płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów, do krów
i owiec, w sytuacji gdy postępowanie sądowe w sprawie nabycia spadku nie zostało
zakończone. ARiMR powierzono kontrolę
wymogów w zakresie stosowania środków
ochrony roślin i bezpieczeństwa żywności
pochodzenia roślinnego, a Inspekcji Weterynaryjnej – przeprowadzanie kontroli dotyczących: zdrowia publicznego, zdrowia
zwierząt, zgłaszania chorób i dobrostanu
zwierzęcego.
SSenator Przemysław
P
ł
Błaszczyk,
Bł
k sprawozdawca
d
K
Komisji
i ji Rolnictwa
R l i
i Rozwoju
R
j Wsi
Wi
Senat na swym 71. posiedzeniu poparł
w sprawie nowelizacji ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.
nowelizację bez poprawek.

Ustawa o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich,
obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina
Od 25 VI 2011 r. obowiązuje ustawa, dostosowująca polskie prawo do ustawodawstwa unijnego. Ma ułatwić polskim rolnikom produkcję win,
przyczynić się do większego zainteresowania tą
branżą, a także do rozwoju małych winnic w naszym kraju. Dzięki nowym przepisom polscy rolnicy
mogą obecnie sprzedawać własne wina owocowe,
gronowe i miody pitne bez konieczności rejestracji działalności gospodarczej, jeżeli ich produkcja
i sprzedaż nie przekroczą 100 hektolitrów trunku
(10 tys. l).
Uproszczono także wymagania dotyczące wpisu
do rejestru przedsiębiorców zajmujących się produkcją lub rozlewem wyrobów winiarskich. Przewidziano też wprowadzenie zmian w klasyfikacji fermentowanych wyrobów winiarskich, takich jak: wino

owocowe, miody pitne, napoje winne owocowe, cydry (jabłeczniki), perry (gruszkówki). Ma to zapewnić
konsumentom lepszą informację o poszczególnych
napojach winiarskich. Określono także tryb zgłaszania nazw wyrobów winiarskich, tak by zostały one
objęte ochroną jako nazwy pochodzenia albo oznaczeń geograficznych. Wnioski w tej sprawie przyjmuje minister rolnictwa.
Jak zapewniał podczas senackiej debaty wiceminister rolnictwa Andrzej Butra, „celem tej ustawy
jest doprowadzenie do tego, żeby wina produkowane przez naszych producentów rodzimych
były winami jak najbardziej konkurencyjnymi (...).
Na pewno są szanse na to, żeby nasze wino było
konkurencyjne, atrakcyjne pod względem jakościowym i cenowym”.
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Podczas swojego 75. posiedzenia Senat wprowadził do ustawy 20 poprawek, zaakceptowanych następnie przez Sejm. Dotyczyły one przede wszystkim
ułatwień dla rolników – producentów win gronowych wyrabiających i rozlewających wino z własnych upraw. Dzięki senackim zmianom mogą oni,
podobnie jak producenci win owocowych i miodów
pitnych, wytwarzać 100 hektolitrów wina (10 tys. l)
i sprzedawać je bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej. Senat przesądził, że nie prowadzą oni działalności gospodarczej w rozumieniu
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz
w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych. Kolejna senacka poprawka umożliwiła tym producentom prowadzenie sprzedaży
detalicznej win gronowych pochodzących z upraw
własnych w miejscu ich wytworzenia.
Senackie zmiany pozwoliły także na uniknięcie
obowiązków rejestracyjnych rolników – producentów wina i na pozostanie ich w systemie ubezpieczeń społecznych rolników bez konieczności

objęcia
ubezpieczeń
bj i obowiązkiem
b i ki
b
i
ń z tytułu
t t ł ustawy
t
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych. Senat obniżył także stawki podatku
od nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności producenta – rolnika. Izba skreśliła
ponadto rozwiązanie zakładające obligatoryjność
wydania decyzji zakazującej wykonywania działalności gospodarczej w razie cofnięcia zezwolenia
na prowadzenie składu podatkowego, dokonanego
na wniosek podmiotu go prowadzącego.
O takie zmiany od dawna zabiegało m.in. Zielonogórskie Stowarzyszenie Winiarskie. Chodzi m.in.
o zwiększenie atrakcyjności regionów, w których uprawia się w Polsce winorośle. Początkowo rząd, który
przygotował projekt ustawy, był przeciwny ułatwieniom
zaproponowanym przez Senat, ale ostatecznie zmiany
te zyskały akceptację resortów gospodarki i finansów.
Sprawozdawca Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ustawy
o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami
i organizacji rynku wina senator Andrzej Grzyb.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania
i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw
Nowelizacja, obowiązująca od 10 VIII 2011 r.,
stanowi implementację przepisów unijnych. Umożliwiła zwiększenie do 7% udziału biokomponentów
w oleju napędowym, a także wprowadziła obowiązek umieszczania przez przedsiębiorców na stacjach
paliwowych i zakładowych informacji o zawartości
biokomponentów w sprzedawanych paliwach. Ustawa zawiera też sankcje karne za niezastosowanie się
do tego obowiązku.
Umożliwienie wprowadzenia do obrotu paliw
ciekłych z większą ilością biokomponentów (do 7%

objętościowo estrów metylowych kwasów tłuszczowych) ma na celu realizację Narodowego Celu
Wskaźnikowego (NCW), czyli minimalnego udziału biokomponentów i innych paliw odnawialnych
w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych
zużywanych w ciągu roku kalendarzowego w transporcie, liczonego według wartości opałowej. Wyliczenia dokonuje podmiot realizujący NCW – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą
w zakresie wytwarzania, importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw ciekłych lub biopaliw
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Senator Jan Olech, sprawozdawca komisji: gospodarki i rolnictwa
w sprawie noweli ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania
jakości paliw.

ciekłych, który sprzedaje lub zbywa je w innej formie na terytorium Polski albo zużywa na potrzeby
własne.
Na swoim 78. posiedzeniu Senat zaproponował
do nowelizacji poprawkę, polegającą na 10-krotnym (z 5 tys. do 50 tys. zł) zwiększeniu wysokości kary pieniężnej za prowadzenie działalności
bez wpisu do rejestru, utrudnianie czynności kontrolnych, niespełnianie obowiązków informacyjnych, nieoznakowanie dystrybutora na stacji paliw
lub niespełnienie obowiązku sprawozdawczości.
Jeśli następna kontrola, przeprowadzona w ciągu
roku od poprzedniej, da wynik negatywny, na mocy
poprawki nastąpi cofnięcie koncesji. Wprowadzając tę zmianę, Izba uznała, że tylko dotkliwa kara
może wpłynąć na prawidłowe wywiązywanie się
przedsiębiorców z nałożonych na nich ustawą obowiązków. Poglądu Senatu nie podzielił Sejm, który
odrzucił tę zmianę.

Ustawa o nasiennictwie
Nowa ustawa o nasiennictwie budziła duże kontrowersje. Protesty wywołał przede wszystkim zapis dotyczący rejestracji roślin transgenicznych,
który znalazł się w ustawie, mimo że nie odnosi się
ona do uprawy roślin GMO. Jak uzasadniał rząd,
taką regulację zaproponowano z powodu orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości,
stwierdzającego, że zakaz rejestracji takich upraw
i obrotu nimi jest niezgodny z unijnym prawem.
Komisja Europejska wskazała, że w odróżnieniu
od pozostałych krajów UE, które zakazały hodowli
odmian genetycznie zmodyfikowanych, wprowadzony w Polsce zakaz jest „zakazem całkowitym,
niepopartym żadnymi naukowymi badaniami na
temat szkodliwości GMO”. Procedura wszczęta
przez Komisję Europejską może doprowadzić do
nałożenia na Polskę kar finansowych za niewykonanie wyroku trybunału z 2009 r.
Nowa ustawa o nasiennictwie miała zastąpić regulację z 2003 r. Jak uzasadniano, jej przygotowanie zostało podyktowane koniecznością implementacji przepisów wielu
dyrektyw i rozporządzeń unijnych, dotyczących m.in. rejestracji odmian uprawnych, wytwarzania i oceny materiału
siewnego roślin rolniczych, warzywnych,
sadowniczych i ozdobnych, zasad etykietowania i oznaczania materiału siewnego,
obrotu materiałem siewnym i kontroli nad
nim. W ustawie określono: sposób i tryb
postępowania przy rejestracji i wytwarzaniu materiału siewnego i przy jego ocenie;
zasady sporządzania mieszanek, wytwarzania i oceny materiału szkółkarskiego
oraz materiału rozmnożeniowego i nasa-

dzeniowego roślin warzywnych, ozdobnych i sadzonek winorośli; sposób dokumentowania wyników,
tryb wydawania upoważnień i akredytacji w zakresie
oceny materiału siewnego roślin rolniczych i warzywniczych, a także kontroli pracy akredytowanych
kwalifikatorów upoważnionych do akredytowania
próbkobiorców oraz urzędowych, akredytowanych
i samodzielnych laboratoriów; prawa i obowiązki
podmiotów prowadzących obrót oraz zasady rejestracji. Zgodnie z nową ustawą, zgłaszaniem i rejestracją odmian roślin uprawnych miał się zajmować
Centralny Ośrodek Badania Roślin Uprawnych.
W trakcie debaty nad ustawą podczas 81. posiedzenia Senatu wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi
Jarosław Wojtowicz przekonywał, że rząd musi jak
najszybciej wdrożyć orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, dotyczące zniesienia zakazu rejestracji odmian i obrotu materiałem siewnym
roślin genetycznie modyfikowanych. W Sejmie, jak
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Sprawozdawca Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ustawy
o nasiennictwie senator Grzegorz Wojciechowski.

poinformował, nadal trwają prace nad ustawą – Prawo o organizmach genetycznie modyfikowanych.
W tej sytuacji zdecydowano o uregulowaniu zasad rejestracji roślin transgenicznych i obrotu nimi
w ustawie o nasiennictwie. Jak przekonywał wiceminister, wprowadzenie zapisu o wpisie do rejestru
odmian roślin GMO nie oznacza, że takie uprawy
będą w Polsce. Minister rolnictwa może w drodze
rozporządzenia wprowadzić zakaz stosowania materiału siewnego modyfikowanego genetycznie,
a to jest gwarancją, że nawet jeżeli odmiana zostanie wpisana, minister i tak zakaże jej uprawy. Jest to

zgodne ze stanowiskiem rządu, że Polska ma być
wolna od GMO.
Pracująca nad ustawą Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaproponowała odrzucenie ustawy, jej
mniejszość – wprowadzenie 2 poprawek. Zmiany
proponowali także senatorowie podczas posiedzenia
plenarnego Izby. Ostatecznie akceptacji Senatu nie
uzyskały ani wniosek o odrzucenie ustawy, ani postulowane poprawki, i Izba opowiedziała się za przyjęciem bez poprawek ustawy o nasiennictwie.
Prezydent Bronisław Komorowski ostatecznie,
po konsultacjach z przedstawicielami środowisk naukowych, ekologów, rolników i ogrodników, 24 VIII
2011 r. zawetował ustawę o nasiennictwie. Swoją
decyzję uzasadnił niezgodnością ustawy z prawem
UE. Zapowiedział, że jeśli posłowie przyjmą weto,
złoży w Sejmie własny projekt ustawy, ale już bez
przepisów dotyczących roślin modyfikowanych
genetycznie. Jak tłumaczył, istotnym elementem
uzasadniającym przyjęcie ustawy w kształcie proponowanym przez rząd była chęć uniknięcia negatywnych skutków wyroku Europejskiego Trybunału
Sprawiedliwości. 14 IX 2011 r. sejmowa komisja
rolnictwa postanowiła zarekomendować Sejmowi
utrzymanie prezydenckiego weta do ustawy o nasiennictwie. Sejm nie zajął się jednak tym wnioskiem
podczas swojego ostatniego w VI kadencji posiedzenia. W opinii konstytucjonalistów, nierozpatrzone przez Sejm prezydenckie weto do ustawy o nasiennictwie, podobnie jak projekty ustaw, podlega
zasadzie dyskontynuacji.

Ustawa o zmianie ustawy
o ochronie prawnej odmian roślin
21 IX 2011 r. weszła w życie nowelizacja, przyjęta przez Senat bez poprawek na 81. posiedzeniu.
Ustawa rozszerzyła krąg posiadaczy gruntów rolnych uprawnionych do korzystania z tzw. odstępstwa rolnego bez konieczności ponoszenia opłaty
na rzecz hodowcy o tych, którzy posiadają grunty
rolne o powierzchni do 25 ha. Nie dotyczy to jednak
rolników uprawiających ziemniaki. W tym wypadku
pozostawiono limit powierzchni gospodarstwa do
10 ha. Nowela zwiększyła także z 8 do 17 liczbę
gatunków roślin uprawnych podlegających odstępstwu rolnemu. Ich katalog obejmuje obecnie: pszenicę zwyczajną, żyto, jęczmień, pszenżyto, owies,
kukurydzę, rzepak, łubin żółty i wąskolistny, lucernę
siewną, groch siewny, bobik, wykę siewną, pszenicę
twardą, rzepik, len zwyczajny (oleisty) i ziemniaka.
Ponadto wprowadzono możliwość pobierania opłat
za korzystanie z odstępstwa rolnego na rzecz hodowcy przez organizację hodowców, a nie tylko
przez hodowcę, i 30-dniowy termin na udzielenie
hodowcy informacji o wykorzystaniu zbiorów jako
materiału siewnego.

Senator Ireneusz Niewiarowski, sprawozdawca Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin.
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Ustawa o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów
Na swoim 82. posiedzeniu Senat poparł nowelizację, której przepisy weszły w życie 21 IX 2011 r.
Zdefiniowano w niej kilka pojęć, m.in. „zagospodarowanie poscaleniowe”. Według nowelizacji, to
prace umożliwiające uczestnikom scalenia objęcie
w posiadanie wydzielonych im w ramach postępowania scaleniowego gruntów, polegające na: budowie lub przebudowie dróg dojazdowych do gruntów
rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań poszczególnych uczestników scalenia; korekcie przebiegu oraz poprawie parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych; likwidacji zbędnych miedz

i dróg oraz wykonywaniu zabiegów rekultywacyjnych
umożliwiających uprawę mechaniczną gruntów. Zadania z zakresu zagospodarowania poscaleniowego
powierzono staroście.
W trakcie senackiej debaty wiceminister rolnictwa
i rozwoju wsi Kazimierz Plocke podkreślił, że ustawa
ma umożliwić pełne wykorzystanie unijnych środków
przeznaczonych na działanie „Scalanie gruntów”, podejmowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007–2013. Przypomniał też, że wykorzystano 54% środków (160 mln euro), na konta beneficjentów trafiło jednak zaledwie 10% tej kwoty.

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Nowelizacja, obowiązująca od 3 XII 2011 r., mająca na celu usprawnienie obrotu ziemią rolniczą,
wprowadziła ułatwienia w zakresie zakupu ziemi
przez rolników indywidualnych. Usprawniła też rozdysponowanie gruntów z zasobu własności rolnej
Skarbu Państwa.
Jak mówił senatorom podczas debaty na 83. posiedzeniu Izby wiceminister rolnictwa Kazimierz
Plocke, to ustawa o charakterze fundamentalnym,
ponieważ „umożliwia nam prowadzenie wspólnie
z dzierżawcami polityki mającej na celu zachowanie
gospodarstw rodzinnych o powierzchni do 300 ha”.
W nowelizacji przewidziano, że będzie można jednorazowo wykupić od Skarbu Państwa 500 ha gruntów
rolnych w obrocie pierwotnym. Zachowano konstytucyjną zasadę, że podstawą polityki rolnej państwa
jest gospodarstwo rodzinne, a więc o powierzchni
do 300 ha. Uregulowano również kwestie wynikające z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. By ograniczyć spekulacje ziemią, doprecyzowano pojęcie
rolnika. To osoba, która ma właściwe kwalifikacje, od
5 lat mieszka na terenie gminy i osobiście prowadzi
działalność rolniczą.
Przywilej korzystania z możliwości preferencyjnego nabywania gruntów rolnych będzie obowiązywał
do 31 XII 2013 r. Do 2016 r., zgodnie z traktatem
akcesyjnym, istnieje prawny obowiązek ochrony
gruntów rolnych i leśnych. Po 2016 r. obrót nieruchomościami rolnymi i leśnymi zostanie uwolniony.
Dlatego też uznano, że do tego czasu jak najwięcej
ziemi państwowej i zasobów Skarbu Państwa należy
przeznaczyć do sprzedaży rolnikom dzierżawcom
na utworzenie nowych bądź powiększenie istniejących gospodarstw rolnych.
Senat zaproponował 4 poprawki do nowelizacji,
przyjęte następnie przez Sejm. Doprecyzowano m.in.
klauzulę wyłączenia nieruchomości z umowy dzier-
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o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa senator Jerzy Chróścikowski.

żawy, a także przesunięto termin wyłączenia z dzierżawy nieruchomości rolnych niezbędnych do realizacji europejskich programów pomocowych. Senat
uznał, że należy stworzyć warunki ułatwiające Agencji Nieruchomości Rolnych wyłączenie nieruchomości z umów dzierżawy poprzez nałożenie na strony
umowy dzierżawy obowiązku zawarcia w umowie
klauzuli, na podstawie której ANR będzie przysługiwało prawo wypowiedzenia umowy w zakresie 30%
powierzchni użytków rolnych będących przedmiotem dzierżawy. Senat uznał też, że należy umożliwić
wypełnienie zobowiązań związanych z przyznaną
dzierżawcom pomocą finansową, współfinansowaną

72

kronika senatu '11.indb 72

16-05-12 15:54:31

PRACE LEGISLACYJNE SENATU
lub finansowaną z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich lub Europejskiego Funduszu Orientacji
i Gwarancji Rolnej. Dlatego nieruchomości koniecz-

ne do realizacji tych obowiązków i zobowiązań,
zgodnie z poprawką Senatu, nie mogą być wyłączone z dzierżawy przed zakończeniem realizacji programów pomocowych.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt
oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Nowelizacja, mająca obowiązywać od 1 I 2012 r.,
służy zapewnieniu pełniejszej ochrony zwierząt.
Wprowadzono w niej definicję schroniska, zwiększono nadzór nad schroniskami, zaostrzono kontrolę ich
i przebywających tam zwierząt. Rozszerzono także
katalog czynów zabronionych, uznanych za znęcanie się nad zwierzętami. Zwiększono m.in. do 2 lat
ograniczenia lub pozbawienia wolności (poprzednie
przepisy przewidywały 1 rok) kary za znęcanie się nad
zwierzętami, a do 3 lat (poprzednio 2 lata) – za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem. Osobie
znęcającej się nad zwierzęciem grozi utrata prawa
do jego posiadania na okres od 1 roku do 10 lat.
W razie skazania za znęcanie się nad zwierzęciem
sąd może orzec jego przepadek, jeśli sprawca jest
jego właścicielem. Sąd może zakazać także wykonywania określonego zawodu, prowadzenia działalności lub wykonywania czynności wymagających
zezwolenia, które są związane z wykorzystywaniem
zwierząt. Sąd może też orzec nawiązkę w wysokości
od 500 zł do 100 tys. zł na cel związany z ochroną
zwierząt, wskazany przez sąd (obecnie to od 25 zł
do 2,5 tys. zł). Zakazano także trzymania zwierząt
na uwięzi dłużej niż 12 godzin albo w sposób powodujący cierpienie, a także na uwięzi krótszej niż
3 m. Złamanie tego zakazu uznano za wykroczenie.
Wprowadzono też zakaz tzw. kopiowania, czyli przycinania psom ogonów i uszu dla celów estetycznych.
Zobowiązano gminy do corocznego opracowywania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, obejmującego m.in. zapewnienie im miejsca
w schronisku, sezonowego dokarmiania, poszukiwania dla nich właścicieli, a także sterylizacji lub kastracji. Zakazano także sprzedaży zwierząt domowych

na targowiskach. W myśl ustawy, zwierzęta można
rozmnażać obecnie tylko w zarejestrowanych hodowlach.
Na swoim 83. posiedzeniu Senat zaproponował
8 poprawek do nowelizacji, Sejm poparł 7 zmian.
Umożliwiono m.in. stosowanie definicji szczególnego
okrucieństwa do znęcania się nad zwierzętami, poprawiono również definicję zoofilii. Izba uprościła ponadto procedurę podejmowania decyzji o odebraniu
zwierzęcia. Sejm nie zgodził się natomiast na zaproponowane przez Senat wykreślenie członków Polskiego
Związku Łowieckiego z katalogu podmiotów, które
mogą stwierdzić potrzebę bezzwłocznego uśmiercenia zwierzęcia, by zakończyć jego cierpienie.
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OCHRONA ŚRODOWISKA
Ustawa o systemie handlu uprawnieniami
do emisji gazów cieplarnianych

S

enat na 77. posiedzeniu przyjął bez poprawek ustawę
o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów
cieplarnianych. Zawiera ona zasady funkcjonowania
w Polsce systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Obejmuje on emisję gazów cieplarnianych z instalacji (ich działalność powoduje emisję)
i operacji lotniczych wykonywanych przez operatora
statku powietrznego na terytorium państwa unijnego.
Ustawa włączyła do systemu handlu uprawnieniami
do emisji nową kategorię podmiotów – operatorów
statków powietrznych. Nadzór nad systemem handlu
uprawnieniami do emisji powierzono ministrowi środowiska, administrację systemem natomiast – Krajowemu
Ośrodkowi Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE), który przejął zadania Krajowego Administratora
Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE).
Zgodnie z ustawą, uprawnienia do emisji są utrzy-

mywane w krajowym rejestrze jednostek Kioto
i uprawnień do emisji, obejmującym wszystkie rodzaje jednostek powstających w wyniku stosowania
mechanizmów Protokołu z Kioto oraz uprawnień do
emisji, które stanowią kwalifikowaną formę jednostek
przyznanej emisji. Każdy podmiot musi mieć stosowne pozwolenie, a także rachunek w KOBIZE. Otwarcie i utrzymywanie rachunku jest odpłatne. Podmioty posiadające rachunek w krajowym rejestrze
jednostek Kioto i uprawnień do emisji lub w rejestrze innych państw członkowskich mogą uczestniczyć w obrocie uprawnieniami do emisji, przesuwać
te uprawnienia w ramach swoich instalacji, a także
przekazywać je do obrotu. W ustawie wprowadzono możliwość przenoszenia uprawnień do emisji
pomiędzy okresami rozliczeniowymi. Ustawa weszła w życie 21 VI 2011 r.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo atomowe
oraz niektórych innych ustaw
Na swoim 78. posiedzeniu Senat poparł nowelizację
prawa atomowego, zawierającą przepisy mające na celu
wykonanie prawa Unii Europejskiej. Ustawa, która weszła w życie 1 VII 2011 r., wdrożyła do polskiego prawa
postanowienia dyrektywy Rady 2009/71/ Euratom, ustanawiającej wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowe-

Senator Jan Wyrowiński, sprawozdawca komisji: gospodarki i środowiska w sprawie nowelizacji prawa atomowego.

go obiektów jądrowych (system nadzoru i kontroli nad
transgranicznym przemieszczaniem odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego). Wprowadziła ona obowiązek ustalenia i utrzymania przez
państwa członkowskie krajowych ram prawnych, regulacyjnych i organizacyjnych, dotyczących bezpieczeństwa obiektów jądrowych, które przypisują odpowiedzialność i zapewniają koordynację między właściwymi
organami państwa. Dyrektywa wzmocniła również rolę
i niezależność właściwych organów regulacyjnych, działających w państwach członkowskich. W naszym kraju
to Państwowa Agencja Atomistyki.
Nowela zawiera przepisy określające wymagania bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych
na najwyższym poziomie, jaki jest osiągalny zgodnie
z przepisami prawa międzynarodowego i europejskiego, a także z zaleceniami międzynarodowymi. Są one
surowe i stanowią spore wyzwanie dla tych wszystkich,
którzy będą realizowali projekty jądrowe w Polsce.
W nowelizacji w jednoznaczny sposób sformułowano
absolutny prymat bezpieczeństwa jądrowego nad innymi aspektami działalności obiektów jądrowych. Dotyczy to nie tylko etapu wyboru technologii, ale również
całego procesu jej wdrażania, który musi być nadzorowany i kontrolowany przez państwowy organ nadzoru
jądrowego, czyli Państwową Agencję Atomistyki.
Nowe uregulowania mają też zapewnić pełną transparentność decyzji dozoru jądrowego w stosunku
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do obiektów jądrowych, a także informacji o stanie
tych obiektów, bezpieczeństwie ich eksploatacji, w tym
o wszelkich czynnikach i zdarzeniach mających wpływ
na bezpieczeństwo jądrowe i ochronę radiologiczną.
Z punktu widzenia bezpieczeństwa do ważniejszych zapisów ustawy należą te, które mówią o podstawowych
warunkach, jakie powinien spełniać projekt obiektu
jądrowego pod względem bezpieczeństwa i ochrony
radiologicznej, a także pod względem bezpiecznego
funkcjonowania urządzeń technicznych zainstalowanych i eksploatowanych w obiekcie jądrowym. Zgodnie
z ustawą, projekt ten powinien uwzględniać konieczność zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej i ochrony fizycznej podczas budowy,
rozruchu, eksploatacji, w tym napraw i modernizacji, likwidacji tego obiektu oraz możliwość przeprowadzania
sprawnego postępowania awaryjnego w razie wystąpienia zdarzenia radiacyjnego (każde zakłócenie normalnego trybu pracy reaktora i towarzyszących mu urządzeń).
Projekt uwzględnia także sekwencje poziomów bezpieczeństwa zapewniających zapobieganie powstawaniu odchyleń od normalnych warunków eksploatacyjnych, zdarzeń eksploatacyjnych, awarii przewidzianych
w założeniach projektowych i ciężkich awarii wykraczających poza nie, a jeżeli nie uda się zapobiec tym odchyleniom, zdarzeniom czy awariom – kontrolowanie
ich oraz minimalizację radiologicznych skutków.
Nowelizacją wprowadzono tzw. zasadę obrony
w głąb, zakładającą, że nie można w pełni ufać żadnemu pojedynczemu elementowi poddawanemu
konserwacji lub eksploatacji w elektrowni jądrowej,
wynikającemu z projektu. Obrona w głąb ma zapewnić rezerwowanie układów z aktywnymi systemami
bezpieczeństwa tak, aby w razie uszkodzenia jedne-

go podukładu inne mogły spełniać potrzebne funkcje
bezpieczeństwa. W projekcie i w procesie budowy
obiektu jądrowego nie wolno stosować rozwiązań
i technologii niesprawdzonych w praktyce – podczas
budowy obiektów jądrowych lub odpowiednich prób,
badań, analiz i eksperymentów. Projekt obiektu jądrowego powinien umożliwiać jego pewną, stabilną, łatwą
i bezpieczną pod względem zarządzania eksploatację,
ze szczególnym uwzględnieniem czynników ludzkich
oraz związanych ze współdziałaniem człowieka i eksploatowanych systemów i urządzeń technicznych.
Bezpieczne korzystanie z energetyki jądrowej wymaga także przygotowania systemu reagowania na sytuacje wyjątkowe, zdarzenia radiacyjne. W razie ich
pojawienia się przewidziano podejmowanie działań
interwencyjnych odrębnych dla zdarzeń ograniczonych do terenu danego segmentu organizacyjnego,
w tym wypadku elektrowni jądrowej, i odrębnych dla
zdarzeń, których skutki wystąpią poza samym obiektem jądrowym, czyli będą miały wymiar regionalny,
krajowy bądź transgraniczny. W zależności od zasięgu skutków zdarzenia działania interwencyjne prowadzone będą przez odpowiednie służby, nadzór, kierownictwo danej elektrowni, wojewodę lub ministra
spraw wewnętrznych. W tym mechanizmie działania
w sytuacji awaryjnej przewidziano, że prezes Państwowej Agencji Atomistyki oraz kierowane przez niego
Centrum do spraw Zdarzeń Radiacyjnych pełnić będą
funkcje informacyjno-konsultacyjne w zakresie oceny poziomu dawek i skażeń oraz ekspertyz i działań
prowadzonych na miejscu zdarzenia. Ich zadaniem
będzie przekazywanie informacji społecznościom narażonym na skutki zdarzenia oraz organizacjom międzynarodowym i państwom ościennym.

Ustawa o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)
29 IX 2011 r. weszła w życie ustawa o krajowym
systemie ekozarządzania i audytu. Jej przyjęcie podyktowane było nowym rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady z 11 I 2010 r., dotyczącym dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie. Rozporządzenie
wprowadziło istotne zmiany, m.in. dotyczące nadawania uprawnień weryfikatora środowiskowego, zapewnienia organizacjom informacji i pomocy w sprawie
wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska,
prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych,
a także danych i informacji wymaganych do zarejestrowania organizacji w systemie EMAS.
Ustawa, zaakceptowana na 81. posiedzeniu przez
Senat, uprościła dotychczasowe struktury prowadzonego w Polsce rejestru organizacji. Dotychczas funkcjonował jedynie rejestr EMAS, prowadzony przez
generalnego dyrektora ochrony środowiska. Zlikwidowano rejestr regionalny (pośredni), prowadzony
przez regionalnych dyrektorów ochrony środowiska,
oraz Krajową Radę Ekozarządzania.

Sprawozdawca Komisji Środowiska w sprawie ustawy o krajowym
systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) senator Michał Wojtczak.
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Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza
przez statki oraz o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
Na swoim 82. posiedzeniu Senat poparł nowelę,
która weszła w życie 7 X 2011 r. W polskim prawie
zaczęły obowiązywać sankcje karne za zanieczyszczanie morza przez statki zrzucające substancje zanieczyszczające, określone w załączniku do konwencji Marpol 73/78 (olej lub inne szkodliwe substancje
ciekłe, np. chemikalia). Na mocy nowych przepisów
popełnienie takiego czynu uznaje się za przestępstwo, jeśli dokonano go umyślnie, przez niedbalstwo
lub na skutek poważnego zaniedbania, i podlega
sankcjom karnym. Za umyślne usuwanie substancji zanieczyszczających ze statku grozi pozbawie-

nie wolności od 3 miesięcy do 5 lat, za nieumyślne
działania zaś – grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat. Karę można
nałożyć na armatora statku, załadowcę, kapitana
lub członka załogi, a także na inne osoby, które spowodowały zanieczyszczenie wód morskich.
Według rządu, który przygotował projekt nowelizacji, sankcje karne mają być skuteczniejsze
niż administracyjne lub odpowiedzialność cywilna
za szkody wyrządzone środowisku i powinny sprawić, że przepisy ochrony środowiska będą lepiej
przestrzegane.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody
oraz niektórych innych ustaw
1 I 2012 r. wejdą w życie nowe przepisy, zapewniające sprawne funkcjonowanie i efektywne finansowanie działalności parków narodowych. Zgodnie
z ustawą, popartą przez Senat na 83. posiedzeniu,
parki narodowe z państwowych jednostek budżeto-

wych przekształcono w państwowe osoby prawne.
Po przekształceniu parki są finansowane przez budżet
państwa w formie dotacji, a także mogą osiągać przychody z różnych źródeł, zatrzymywać je i przeznaczać
na ochronę przyrody oraz wartości kulturowe regionu.
Parki narodowe mogą teraz prowadzić działalność gospodarczą inną niż związana bezpośrednio z ochroną
przyrody na zasadach określonych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, ale z ograniczeniami wynikającymi z przepisów o ochronie przyrody.
Kolejna zmiana dotyczy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, wchodzących
w skład parku narodowego. Park narodowy może
nabyć to mienie z mocy prawa w użytkowanie wieczyste. Rozporządzanie nieruchomościami będącymi
w użytkowaniu parku wymaga zgody ministra środowiska w wypadku umów wieloletnich.
Zmieniono też zasady powoływania dyrektora parku narodowego – będzie wyłaniany w drodze otwartego konkursu na czas nieokreślony. W ustawie przyjęto
także rozwiązania gwarantujące zatrudnienie pracownikom parków narodowych na dotychczasowych zasadach do czasu wydania przez ministra środowiska
rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania
za pracę pracowników parków narodowych i przyznania im innych świadczeń związanych z pracą.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska
Od 3 XI 2011 r. obowiązują przepisy wdrażające do polskiego prawa zalecenia porozumienia kopenhaskiego w sprawie zmian klimatu, zawartego
w 2009 r., zobowiązujące państwa do pomocy krajom rozwijającym się. W latach 2010–12 kraje rozwinięte mają przeznaczyć na ten cel do 30 mld $, które

krajom rozwijającym się powinny umożliwić m.in.:
adaptację do zmian klimatycznych, redukcję emisji
gazów cieplarnianych oraz transfer do nich technologii środowiskowych. Ustawa, poparta przez Senat na
83. posiedzeniu, przewiduje udzielanie tej pomocy
z rezerwy celowej budżetu państwa z wykorzysta-
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niem rozwiązań stosowanych przez ministra spraw
zagranicznych do realizacji pomocy rozwojowej
oraz przekazywanie środków na ten cel przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej do budżetu państwa. Fundusz przekaże 10%
zysków ze sprzedaży innym krajom naszych uprawnień do emisji CO2.

Sprawozdawca Komisji Środowiska w sprawie nowelizacji prawa
ochrony środowiska senator Czesław Ryszka.
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KULTURA, MEDIA
Ustawa o zmianie ustawy o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych

J

edna z ważniejszych zmian w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej to
wyodrębnienie instytucji artystycznych jako instytucji kultury szczególnego rodzaju. Zaliczono do
nich: teatry, filharmonie, opery, operetki, orkiestry
symfoniczne i kameralne, zespoły pieśni i tańca oraz
zespoły chóralne. Mają one prowadzić swoją działalność w sezonach artystycznych, na które ustala się
plany repertuarowe. Sezon artystyczny rozpoczyna
się 1 września, a kończy 31 sierpnia następnego roku.

Ustawa wprowadza zasadę powoływania wyłącznie na czas określony dyrektorów wszystkich instytucji
kultury, a także okresową ocenę pracowników artystycznych. Dyrektorzy instytucji artystycznych będą powoływani na okres od 3 do 5 sezonów artystycznych,
dyrektorzy pozostałych instytucji kultury – od 3 do 7 lat.
To rozwiązanie ma m.in. wzmacniać pozycję dyrektora,
chronić go przed arbitralnymi decyzjami organizatora,
pozwalać na realizacje wieloletnich planów artystycznych i stabilizować zasady działania instytucji. Dyrektora będzie można zatrudnić na kolejną kadencję, ale
musi to poprzedzić pozytywna ocena jego pracy. Ponadto wobec dyrektorów instytucji artystycznych ma
być zniesione ograniczenie wysokości ich wynagrodzenia, wprowadzone ustawą o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, czyli tzw.
ustawą kominową. Przyjęto też, że w wypadku instytucji państwowych wszyscy obecni dyrektorzy instytucji
mają pracować jeszcze przez rok, a w wypadku instytucji samorządowych – jeszcze przez 3 lata i w tym czasie
będzie można z nimi zawrzeć nowe umowy.
Kolejną nowością jest możliwość powierzania
przez organizatora zarządzania instytucją kultury
osobie fizycznej lub prawnej, np. stowarzyszeniu czy

fundacji. Wybór będzie dokonywany na podstawie
przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Wprowadzono także możliwość łączenia artystycznej instytucji kultury z nieartystyczną lub kilku instytucji, a także ich podziału. Będzie też można wyłączyć
część instytucji kultury bez konieczności likwidacji.
Połączenie np. teatru i galerii, orkiestry i ogniska muzycznego, a w szczególnych sytuacjach teatru i domu
kultury ma pozwolić reagować na lokalne potrzeby.
Przewidziano tu jednak pewne rygory. W wypadku
biblioteki publicznej połączenie będzie
możliwe, jeżeli nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych
zadań. Wymagać będzie też opinii rady
bibliotecznej, właściwej biblioteki wojewódzkiej i zgody ministra kultury. Przy
ministrze kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego zostanie utworzona Rada
ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego.
W ustawie, a nie jak obecnie w rozporządzeniu, określono zasady wynagradzania pracowników instytucji kultury,
uporządkowano też przepisy dotyczące
nagród okresowych i odpraw, nagród
za osiągnięcia w twórczości artystycznej
i upowszechnianiu kultury, stypendiów
twórczych, a także medalu „Zasłużony dla
Kultury Polskiej”.
W ustawie o muzeach znowelizowano m.in. przepisy dotyczące zasad pierwokupu dla muzeów rejestrowych, a także zasad przenoszenia muzealiów.
W ustawie o opłacie skarbowej m.in. zmniejszono
do 100 zł stawkę opłaty skarbowej za pozwolenie na
wywóz stały zabytku za granicę. Obecnie wynosi ona
25% wartości zabytku, ustalonej przez biegłych.
Podczas prac nad nowelą największe kontrowersje
środowisk artystycznych budziły regulacje dotyczące
zasad zatrudniania artystów i podejmowania przez
nich dodatkowego zatrudnienia. Sejm przyjął ustawę
bez zaproponowanych przez rząd przepisów wprowadzających umowę sezonową jako podstawową formę zatrudnienia pracowników artystycznych, a także
obowiązek uzyskiwania przez pracownika artystycznego zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia.
Senat z kolei przywrócił je i zmodyfikował. Senacka
poprawka przewidywała m.in. możliwość zawierania
z pracownikami umów sezonowych o pracę, ale bez
określania, jak proponował rząd, że umowa taka ma
być zawarta na czas określony od 1 do 5 sezonów;
nie zakładała też 15-letniego stażu pracy uprawniającego do zawarcia umowy na czas nieokreślony. Sejm
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poprawkę tę jednak odrzucił. Poparcie uzyskała zaś
propozycja przywrócenia przepisu zobowiązującego pracownika artystycznego do uzyskiwania zgody
pracodawcy na podjęcie dodatkowego zatrudnienia. Zgodnie z poprawką Senatu, pracodawca może
uzależnić udzielenie zgody od uzyskania od innego
pracodawcy zobowiązania do pokrycia kosztów, które poniesie w związku z odwołaniem spektaklu lub
koncertu, zaangażowania nowego wykonawcy lub
przeprowadzenia dodatkowych prób. Podjęcie dodatkowej pracy bez uzyskania zgody może stanowić
podstawę do zwolnienia pracownika bez wypowiedzenia i z winy pracownika.
Łącznie na 81. posiedzeniu Izba wprowadziła
18 poprawek do ustawy, wcześniej odrzuciła wniosek
senatora Wojciecha Skurkiewicza o jej odrzucenie.
Poparcie Sejmu uzyskało 14 poprawek. Senat uściślił
m.in. zapis dotyczący możliwości powoływania dyrektora instytucji kultury bez przeprowadzania konkursu. Zdaniem Izby, powoływanie dyrektora instytucji kultury bez zastosowania procedury konkursowej
powinno być stosowane jedynie w uzasadnionych
wypadkach, dlatego organizator instytucji kultury ma
obowiązek szczegółowego uzasadnienia wniosku do
ministra kultury o zgodę na powołanie dyrektora tej
instytucji bez przeprowadzania konkursu. Izba posta-

nowiła też, że połączenie muzeum z inną instytucją
kultury może nastąpić jedynie po wydaniu pozytywnej opinii przez Radę ds. Muzeów. Ponadto dzięki senackiej poprawce umowy o wspólnym prowadzeniu
instytucji kultury zawarte przed dniem wejścia w życie ustawy będą obowiązywały przez okres, na jaki
zostały zawarte. Zdaniem Izby, rozwiązanie umów
w terminie przyjętym przez Sejm, czyli do końca
roku budżetowego następującego po dniu wejścia
w życie ustawy, spowodowałoby przerwanie realizacji m.in. projektów współfinansowanych ze środków
Unii Europejskiej.
Sejm nie poparł poprawki ograniczającej możliwość otrzymywania dodatkowego wynagrodzenia
przez pracownika instytucji artystycznej, a jednocześnie umożliwiającej uzyskanie go przez pracownika
instytucji kultury i instytucji filmowej. Ponadto poprawka wyłączała stosowanie przepisów tzw. ustawy
kominowej w odniesieniu do dyrektora lub zastępcy
dyrektora tych instytucji.
Ustawa wejdzie w życie 1 I 2012 r. z wyjątkiem
przepisów dotyczących zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury oraz zmian wprowadzonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, które zaczną obowiązywać
1 X 2012 r.

Ustawa o zmianie ustawy o państwowych instytucjach filmowych
Nowelizacja, obowiązująca od 2 VII 2011 r., wydłużyła o 2 lata, do końca 2012 r., okres przewidziany na komercjalizację lub likwidację państwowych instytucji filmowych oraz wprowadziła możliwość przekształcania
ich w instytucje kultury, zgodnie z ustawą z 25 X 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Przekształcenia dokonuje minister kultury w drodze zarządzenia, uwzględniając potrzeby państwa,
wynikające z zadań w zakresie upowszechniania kultury filmowej, oraz warunki finansowe, ekonomiczne,
organizacyjne i techniczne, niezbędne do funkcjonowania tworzonej państwowej instytucji kultury.
W wyniku przekształcenia ustanie działalność organów dotychczasowej państwowej instytucji filmowej
z wyjątkiem dyrektora, który będzie pełnił tę funkcję
do czasu powołania dyrektora państwowej instytucji
kultury, a pracownicy państwowej instytucji filmowej
staną się pracownikami państwowej instytucji kultury.

Mienie państwowej instytucji filmowej zaś stanie się
mieniem nowo tworzonej osoby prawnej. Z dniem
przekształcenia państwowa instytucja kultury wstąpi
we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem
była państwowa instytucja filmowa.
Ustawa dotyczy 11 instytucji, m.in. studiów filmowych: „Tor”, „Kadr”, „Zebra”. Placówki te czekają na
komercjalizację. Z kolei Wytwórnia Filmów Fabularnych we Wrocławiu zostanie przekształcona w instytucję kultury – Centrum Edukacji Filmowej, specjalizujące się w nauczaniu najnowszych technologii
filmowych, a Wytwórnia Filmów Dokumentalnych
i Fabularnych w Warszawie – w Polskie Centrum Kinematografii, gdzie powstanie muzeum polskiej sztuki filmowej oraz Cinemateka, czyli zbiór zdigitalizowanych filmów polskich.
Senat podczas 75. posiedzenia wprowadził do ustawy jedną uściślającą poprawkę, którą Sejm odrzucił.

Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji
oraz niektórych innych ustaw
Celem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji
była implementacja przepisów unijnej dyrektywy
o audiowizualnych usługach medialnych; co powinno nastąpić do grudnia 2009 r. Dyrektywa zawiera
regulacje dotyczące nie tylko telewizji tradycyjnej,
ale także nadającej w Internecie. Ponadto obejmuje

usługi audiowizualne na żądanie, czyli treści udostępniane odbiorcy na jego życzenie z katalogu dostawcy. W odniesieniu do obydwu kategorii usług
audiowizualnych dyrektywa zawiera postanowienia
dotyczące ochrony osób małoletnich i porządku publicznego, promocji twórczości europejskiej, a także
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Senator Piotr Ł.J. Andrzejewski, sprawozdawca Komisji Kultury
i Środków Przekazu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw.

ilościowych i jakościowych obowiązków dostawców
usług związanych z przekazami handlowymi (reklama telewizyjna, sponsoring, lokowanie produktu).
Zmiany dotyczące m.in. audiowizualnych usług medialnych na żądanie budziły wątpliwości, a internauci
odebrali jako zamach na wolność w Internecie.
W ustawie m.in.: rozszerzono zakres regulacji na
nielinearne audiowizualne usługi medialne i wszystkie linearne usługi medialne z wyłączeniem programów radiowych rozpowszechnianych wyłącznie
w systemach teleinformatycznych; ustanowiono
ogólne reguły dla wszystkich objętych regulacją
usług medialnych; zliberalizowano zasady umieszczania przekazów handlowych w programach telewizyjnych; ustalono szczegółowe zasady ochrony małoletnich i promowania audycji europejskich
w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie.
Przewidziano także stopniowe zapewnianie dostępności usług medialnych dla osób niepełnosprawnych.
Ponadto w ustawie zdefiniowano terminy: usługa
medialna, dostawca usługi medialnej, audiowizualna
usługa medialna na żądanie, przekaz handlowy, lokowanie produktu, audycja dla dzieci, autopromocja
i audiodeskrypcja. Rozszerzono też kompetencje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na wszelkie usługi
medialne objęte ustawą i ich dostawców, na zachęcanie dostawców usług medialnych do samoregulacji
i współregulacji. Nowe, istotne kompetencje KRRiT to
upowszechnianie umiejętności świadomego korzystania z mediów (edukacja medialna) oraz współpraca
z innymi organami państwowymi, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w tym zakresie.
Uregulowano również zagadnienia dotyczące reklamy. Zgodnie z przyjętą jej definicją, to przekaz

handlowy, pochodzący od podmiotu publicznego
lub prywatnego, w związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, zmierzający do promocji
sprzedaży lub odpłatnego korzystania z towarów lub
usług. Reklamą jest także autopromocja. Częściowo
zliberalizowano obowiązujące zasady przerywania
audycji reklamami. Można je nadawać w czasie trwania audycji dotyczących aktualnych wydarzeń.
Zgodnie z przyjętą w ustawie definicją, lokowaniem produktu jest przekaz handlowy polegający na
odpłatnym przedstawieniu lub nawiązaniu do towaru,
usługi lub ich znaku towarowego w taki sposób, że stanowią one element samej audycji, a także w postaci
nieodpłatnego udostępnienia towaru lub usługi. Lokowaniem tematu jest przekaz handlowy polegający
na odpłatnym nawiązywaniu do towaru, usługi lub ich
znaku towarowego w scenariuszu lub na liście dialogowej audycji. Ustawa dopuszcza lokowanie produktu
wyłącznie w filmach kinematograficznych, filmach lub
serialach wytworzonych na użytek audiowizualnych
usług medialnych, a także w audycjach sportowych
i audycjach rozrywkowych lub w postaci nieodpłatnego udostępniania towaru lub usługi do wykorzystania
w audycji, w szczególności w charakterze rekwizytu
lub nagrody, z wyłączeniem audycji dla dzieci.
Na nadawców programów radiowych nałożono
obowiązek przeznaczania co najmniej 33% miesięcznego czasu nadawania w programach utworów słowno-muzycznych wykonywanych w języku
polskim (wcześniej 33% kwartalnie), z tego co najmniej 60% w godzinach 5.00–24.00. Przepis ten ma
zacząć obowiązywać od 1 I 2012 r. Ustalono 2-letni
okres dochodzenia do tego poziomu – co najmniej
40% w 2012 r. i co najmniej 50% w roku 2013. Czas
trwania utworu wykonywanego przez debiutanta jest
liczony podwójnie, co powinno służyć promocji polskiej twórczości.
Nadawcy programów telewizyjnych zostali zobowiązani do zapewniania dostępności programów
osobom niedowidzącym i niesłyszącym poprzez
wprowadzanie odpowiednich udogodnień, tj. audiodeskrypcji, napisów dla niesłyszących i tłumaczeń na
język migowy, tak aby co najmniej 10% kwartalnego
czasu nadawania programu, z wyłączeniem reklam
i telesprzedaży, miało takie udogodnienia.
Wprowadzono nowe przepisy dotyczące audiowizualnych usług medialnych na żądanie. Zostały one
zdefiniowane jako usługi świadczone w ramach działalności gospodarczej, umożliwiające odbiór audycji
w wybranym przez odbiorcę momencie, na jego zamówienie i z wykorzystaniem katalogu ustalonego
przez ich dostawcę. Usługi te podlegają zgłoszeniu
do wykazu prowadzonego przez przewodniczącego
KRRiT. Dostawcy audiowizualnych usług na żądanie
zostali obowiązani do promowania audycji europejskich w wybrany przez siebie sposób w ramach
świadczonych usług.
Podczas debaty na 72. posiedzeniu Senatu minister kultury Bogdan Zdrojewski podkreślił, że inten-
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cją rządu nie było wprowadzanie jakichkolwiek ograniczeń, jeżeli chodzi o wszystkich usługodawców,
a zwłaszcza osoby prywatne. Poinformował też, że
z uwagi na obawy internautów i usługodawców, iż
ustawa narusza ich prawa i wolności, rząd zdecydował o dwuetapowej implementacji unijnej dyrektywy,
co oznacza, że przepisy dotyczące audiowizualnych
usług medialnych na żądanie zostaną wprowadzone
później.
W wyniku głosowań Senat odrzucił wniosek senatora Stanisława Piotrowicza o odrzucenie ustawy,
a także wniosek Komisji Kultury i Środków Przekazu
o przyjęcie jej bez poprawek. Poparcie Izby uzyskały
24 zmiany, zaproponowane przez senatorów w trakcie debaty. Senat opowiedział się za tym, by nowelizacja nie dotyczyła audiowizualnych usług medialnych

na żądanie. Skreślenie w ustawie tych przepisów Izba
uzasadniła obawami osób świadczących takie usługi
w Internecie, a także potrzebą przeprowadzenia wnikliwej analizy i debaty nad implementacją unijnej dyrektywy, tak aby wprowadzone rozwiązania nie budziły wątpliwości. Sejm podzielił opinię Senatu w tej
sprawie.
Wśród 5 odrzuconych przez Sejm poprawek znalazła się m.in. likwidująca ograniczenia czasu emisji – do
2 minut w ciągu godziny – tzw. ogłoszeń nadawcy
w ramach autopromocji. Akceptacji nie uzyskała także
propozycja, aby audycje nie mogły propagować działań naruszających godność człowieka, a nie działań
sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym.
Ustawa weszła w życie 23 V 2011 r. z wyjątkiem
2 przepisów.

Ustawa o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej
Ustawa tworzy formalnoprawne podstawy wyłączenia analogowej telewizji do 31 VII 2013 r.
i wprowadzenia cyfrowej telewizji naziemnej. Warto przypomnieć, że Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) przyjął, że rozpowszechnianie programów telewizyjnych w sposób analogowy
zostanie zakończone 17 VI 2015 r. Unia Europejska
zaś zaleca wyłączenie sygnału analogowego do
końca 2012 r. Polska jest jednym z ostatnich krajów UE, który wdraża telewizję cyfrową. W ustawie określono m.in. sposób wdrożenia naziemnej
telewizji cyfrowej, obowiązki operatora multipleksu I i multipleksu II, a także nadawców w zakresie
przeprowadzenia kampanii informacyjnej o telewizji cyfrowej.
W okresie przejściowym programy telewizyjne
będą równocześnie rozpowszechniane w sposób
analogowy i cyfrowy. Emisje cyfrowe będą włączane
stopniowo według harmonogramu. Operator multipleksu I został zobowiązany do zapewnienia użytkownikom nieodpłatnego dostępu do programów

Sprawozdawca Komisji Kultury i Środków Przekazu w sprawie ustawy
o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej senator Andrzej Person.

telewizyjnych, na które udzielono nadawcom koncesji na ich rozpowszechnianie w tym multipleksie oraz
rozpowszechnianych przez Telewizję Polską (programy I i II), i regionalnych programów telewizyjnych.
Operator multipleksu II został obowiązany do zapewniania użytkownikom nieodpłatnego dostępu do
programów telewizyjnych rozpowszechnianych lub
rozprowadzanych w tym multipleksie. Ponadto operatorzy multipleksu I i II zostali obowiązani do zapewnienia najpóźniej do 31 VII 2013 r. pokrycia sygnałem
multipleksu I i II terytorium Polski, na którym mieszka
co najmniej 95% ludności.
W ramach kampanii informacyjnej o telewizji cyfrowej na Telewizję Polską, Telewizję Polsat, TVN,
Polskie Media, Telewizję Puls nałożono obowiązek
rozpowszechniania w programach telewizyjnych
na własny koszt informacji, dotyczących m.in.: terminu zakończenia rozpowszechniania programu
telewizyjnego w sposób analogowy, sposobów dostosowania odbiornika telewizyjnego do odbioru
programu telewizyjnego w sposób cyfrowy oraz
numeru bezpłatnej infolinii i adresu strony internetowej, pod którymi będzie można uzyskać informacje w powyższym zakresie. Do przeprowadzenia
kampanii informacyjnej zobowiązano też ministra
infrastruktury. W 2011 r. została uruchomiona strona internetowa www. cyfryzacja.gov.pl i bezpłatna
infolinia.
Wprowadzono nowy rozdział dotyczący obowiązków operatora multipleksu i dostępu do multipleksu.
Zgodnie z nowymi przepisami, operator multipleksu został zobowiązany do: umieszczania i rozpowszechniania lub rozprowadzania w multipleksie programów radiofonicznych i telewizyjnych nadawców
posiadających koncesję na rozpowszechnianie programów w tym multipleksie; zapewnienia dostępu do
multipleksu nadawcy, który uzyskał koncesję na rozpowszechnianie programu radiofonicznego lub telewizyjnego w sposób cyfrowy w tym multipleksie, na
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warunkach równych i niedyskryminujących; zapewnienia nieprzerwanej cyfrowej transmisji sygnału multipleksu. Operator multipleksu i nadawca będą ustalali warunki dostępu do multipleksu i związanej z tym
współpracy w umowie o dostępie do multipleksu.
Ponadto na sprzedawców odbiorników cyfrowych nałożono obowiązek pisemnego informowania
ewentualnych nabywców, że odbiornik nie spełnia
określonych wymagań technicznych i eksploatacyj-

nych, zapewniających odbiór sygnału cyfrowego (do
tradycyjnych analogowych telewizorów trzeba dokupić specjalną przystawkę). Niedopełnienie tego obowiązku będzie podlegało karze pieniężnej w wysokości od 1 tys. do 50 tys. zł.
Izba na 78. posiedzeniu wprowadziła do ustawy 11 poprawek o charakterze doprecyzowującym
i uściślającym, z których 8 przyjął Sejm. Nowe przepisy obowiązują od 10 VIII 2011 r.
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SPRAWY OBYWATELSKIE
Ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych
dla obywateli i przedsiębiorców

U

stawa zawiera zmiany w przepisach 93 ustaw,
dotyczących przede wszystkim praw i obowiązków przedsiębiorców prowadzących działalność
gospodarczą. W opinii rządu, nowe rozwiązania
zlikwidują utrudnienia administracyjne dla przedsiębiorców i obywateli, ograniczą biurokrację i przyniosą oszczędności szacowane na blisko 10 mld zł.
Ustawa m.in. zmienia na korzystniejsze warunki
ubiegania się o różnego rodzaju zezwolenia i licencje;
likwiduje niektóre wymogi uzyskiwania odpowiednich
zezwoleń na prowadzenie działalności (np. wykonywanie planów urządzania lasów); redukuje rejestry
działalności regulowanej (np. rejestr polowań, rejestr
przedsiębiorców prowadzących kursy początkowe
i doskonalące w zakresie przewozu koleją towarów
niebezpiecznych); ogranicza sprawozdawczość. Nowością jest możliwość złożenia oświadczenia, np.
o niekaralności czy o uzyskanych dochodach zamiast

Senator Władysław Ortyl, sprawozdawca mniejszości komisji: samorządu i gospodarki w sprawie ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

obowiązkowego składania zaświadczenia. Osoba
przedstawiająca oświadczenie ma ponosić odpowiedzialność karną za składanie fałszywych zeznań. Ustawa ogranicza ponadto obowiązek przedkładania odpisów dokumentów na rzecz zaświadczeń, wprowadza
możliwość podawania we wnioskach wyłącznie nu-

merów tych dokumentów. Będzie można też przedstawiać kopie dokumentów zamiast oryginałów lub
urzędowo poświadczonych odpisów świadectw, dyplomów, aktów stanu cywilnego, urodzenia, zgonu itp.
W ustawie wprowadzono przepisy ułatwiające zakładanie przedsiębiorstw i ich funkcjonowanie, m.in.
obniżono koszty sądowe w sprawach cywilnych oraz
złagodzono przepisy dotyczące odpowiedzialności
karnej przedsiębiorców. Umożliwiono też przekształcanie spółdzielni pracy w spółkę prawa handlowego,
a także przedsiębiorców – osób fizycznych w jednoosobowe spółki kapitałowe.
W ustawie przewidziano, że podwyżki opłat za
wieczyste użytkowanie gruntu mogą być dokonywane tylko raz na 3 lata, jeśli nastąpił wzrost wartość
nieruchomości.
Izba na swoim 72. posiedzeniu uchwaliła 52 poprawki, Sejm poparł ich 46. Jedna z nich umożliwiła produkcję tablic rejestracyjnych podmiotom zagranicznym.
Izba postanowiła także, że w dniu wejścia w życie ustawy mają obowiązywać przepisy dotyczące Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Skreśliła zmianę uzależniającą wskaźnik aktualizacji
opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego od
wskaźnika wzrostu cen nieruchomości ogłaszanego
w gminie, gdzie zlokalizowana jest nieruchomość. Izba
zdecydowała także o konieczności uwzględnienia systemowego określenia odpisu księgi wieczystej, a nie
zaświadczenia o księdze. Inna senacka poprawka zapewniała prawidłowe przekształcenie formy prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy będącego
osobą fizyczną w spółkę. Kolejna ujednoliciła wymagania formalne wniosku o uzyskanie licencji trenera koni,
dosiadającego i sędziego wyścigowego. Ponadto Senat uwzględnił obowiązek przedstawiania na żądanie
organu wskazanych w przepisie dokumentów posiadanych przez przedsiębiorcę. Zastąpił oświadczenie
o niekaralności, przedkładane w konkursie ofert ogłaszanym przez Krajowy Fundusz Kapitałowy, odpowiednim zaświadczeniem. Senatorowie skreślili też zmiany
w ustawie o rolnictwie ekologicznym, przewidujące
możliwość określenia przez ministra odstępstw od warunków produkcji ekologicznej. Dużą część senackich
poprawek stanowiły zmiany redakcyjne, doprecyzowujące, ujednolicające terminologię.
Większość przepisów ustawy weszła w życie
1 VII 2011 r., te dotyczące aktualizowania wysokości
opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej natomiast zaczną obowiązywać 1 I 2012 r.
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Ustawa o redukcji niektórych obowiązków
obywateli i przedsiębiorców
Cele tej ustawy, zmieniającej przepisy 22 ustaw, to
usunięcie barier prawnych oraz redukcja niektórych
uciążliwych i kosztownych obowiązków administracyjnych nakładanych na firmy i obywateli. Według szacunków opracowanych dla tej ustawy, firmy i obywatele
mają per saldo zaoszczędzić nawet do 3 mld zł rocznie.
Najważniejsze zmiany to m.in.: wydłużenie okresu wykorzystania przez pracownika zaległego urlopu
z 31 marca do 30 września roku następnego; skrócenie
okresu przedawnienia – z 10 do 5 lat – należności z tytułu składek wobec ZUS i KRUS; zmniejszenie częstotliwości przekazywania przez płatnika ubezpieczonemu
informacji o zapłaconych za niego składkach do ZUS
i NFZ. Nie będą one przekazywane co miesiąc, ale raz
na rok lub – na żądanie pracownika – częściej. Ustawa
przewiduje też skrócenie z 10 do 5 lat okresu przechowywania kopii deklaracji rozliczeniowych, imiennych
raportów miesięcznych i dokumentów korygujących.
Zmieniono też termin składania deklaracji podatkowych
od nieruchomości z 15 na 31 stycznia każdego roku.
W ustawie przewidziano likwidację od 1 I 2013 r.
Monitora Polskiego B. W związku z tym przedsiębiorcy
będą zwolnieni z obowiązku publikacji w nim sprawozdań finansowych (opłata za każdą stronę wynosi 750 zł).

Obniżono z 6 do 1 tys. zł opłaty skarbowe z tytułu wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorstw zagranicznych. Zlikwidowano obowiązek uzyskiwania opinii
rzeczoznawcy o spełnieniu wymogów BHP przy opracowywaniu projektów budowlanych. Zniesiono też tzw.
odpowiedzialność solidarną w wypadku partnerstwa
publiczno-prywatnego. Wprowadzono ponadto zmiany
dotyczące zwolnień z akcyzy na węgiel i koks.
Senat na 83. posiedzeniu wprowadził do ustawy
23 poprawki. Kilkanaście z nich odnosiło się do przepisów regulujących dokonywanie przez ministra finansów
interpretacji przepisów prawa podatkowego, a także
rozwiązań związanych z opodatkowaniem akcyzą wyrobów węglowych. Senat doprecyzował też, że sprawozdania finansowe spółdzielni publikowane są nie
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a w Monitorze
Spółdzielczym.
Sejm nie zaaprobował tylko 2 senackich poprawek
– redakcyjnej i zmieniającej termin wejścia w życie
zmian likwidujących obowiązek zasięgania opinii rzeczoznawców BHP o projektach budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy.
Większość przepisów ustawy zacznie obowiązywać
1 I 2012 r.

Ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych
i ustawy o ewidencji ludności
Nowelizacja przesunęła termin wejścia w życie ustawy o dowodach osobistych z 1 VII 2011 r. na 1 I 2013 r.
oraz ustawy o ewidencji ludności z 1 VII 2011 r. na
1 I 2012 r. Zmiana terminu wejścia w życie przepisów
wprowadzających nowy wzór dowodu osobistego została spowodowana m.in. tym, że w zakładanym terminie nie zakończono przygotowań organizacyjnych
i technicznych do wydawania nowych dokumentów
i utworzenia nowego rejestru dowodów osobistych.
Konieczna jest także notyfikacja rozporządzeń wykonawczych do ustawy o dowodach osobistych, co wynika z dodania do tej ustawy przepisów umożliwiających umieszczenie w warstwie elektronicznej dowodu
osobistego bezpiecznego podpisu elektronicznego
weryfikującego przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego oraz tzw. podpisu osobistego, które będzie można

wykorzystywać poza sektorem publicznym. Zgodnie
z nowelą, wgrywanie i aktywowanie certyfikatu podpisu osobistego w dowodzie osobistym będzie następowało w obecności posiadacza dowodu, a nie – jak
postanowiono wcześniej – w trakcie procedury personalizacji. Unieważnienie certyfikatu podpisu osobistego w wypadku wyłączenia możliwości korzystania
z całości lub części funkcji elektronicznych oraz na
wniosek posiadacza dowodu osobistego nie będzie
skutkować wymianą dokumentu. Posiadacz dowodu
osobistego zainteresowany korzystaniem z podpisu
osobistego będzie mógł w każdym dogodnym dla
siebie momencie wystąpić o wgranie do posiadanego
dokumentu nowego certyfikatu tego podpisu.
Senat rozpatrzył nowelę na 79. posiedzeniu i przyjął ją bez poprawek.

Ustawa o języku migowym i innych
środkach komunikowania się
Ustawa ma na celu poprawę sytuacji osób głuchych,
głuchoniemych i głuchoniewidomych, które ze względu
na swoją niepełnosprawność mają problemy z komunikowaniem się. Określa zasady korzystania przez uprawnionych z pomocy osoby wyznaczonej przez siebie
w kontaktach z instytucjami publicznymi, jednostkami

leczniczymi, Policją, Państwową Strażą Pożarną i strażą
gminną oraz jednostkami ochotniczymi. Osoba przybrana, która ma pomagać w kontakcie z urzędnikiem czy
lekarzem, musi mieć co najmniej 16 lat. W kontaktach
z organami administracji publicznej osoba uprawniona
będzie mogła skorzystać z bezpłatnej pomocy tłumacza
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polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych. Potrzebę taką trzeba zgłosić przynajmniej 3 dni
wcześniej. Wyjątek to sytuacje nagłe. Rejestr tłumaczy
języka migowego będzie prowadzony przez wojewodów w formie elektronicznej.
Nowe przepisy przewidują i określają również zasady dofinansowywania kosztów kształcenia osób
uprawnionych, członków ich rodzin oraz innych osób
mających stały lub bezpośredni kontakt z osobami
uprawnionymi w zakresie wybranej formy komunikacji
migowej.
Ustawa powołała także 17-osobową Polską Radę
Języka Migowego jako organ doradczy ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego. Na Radę
Ministrów nałożyła zaś obowiązek corocznego
przedstawiania Sejmowi informacji o funkcjonowaniu ustawy w roku poprzednim.
Wprowadzono również zmiany w ustawie z 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, na podstawie których
do zadań powiatu ma należeć dofinansowanie usług
tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.
Szkolenia przewidziane w ustawie będą finansowane

ze środków
Rehabilitacji
Osób
ś dkó Państwowego
P ńt
FFunduszu
d
R
h bilit ji O
ób
Niepełnosprawnych.
Izba rozpatrzyła ustawę na swoim 82. posiedzeniu
i wprowadziła do niej 16 poprawek. Miały one na celu
doprecyzowanie przepisów ustawy, a także uwzględnienie reguł wynikających z zasad techniki prawodawczej.
Wszystkie uzyskały aprobatę Sejmu.
Większość przepisów ustawy zacznie obowiązywać 1 IV 2012 r.

Ustawa o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej
oraz niektórych innych ustaw
Podstawowym celem nowelizacji jest wprowadzenie do krajowego prawodawstwa unijnych regulacji
dotyczących ponownego wykorzystania informacji
sektora publicznego w celach innych niż te, dla których zostały pierwotnie przeznaczone. Przewidziano
utworzenie repozytorium, które umożliwi centralne
gromadzenie i ułatwi wyszukiwanie danych szczególnie ważnych dla rozwoju innowacyjności, dotyczących np. demografii, wyników wyborów, produkcji
i zużycia energii, budżetu państwa, podatków, ochrony i zanieczyszczenia środowiska, edukacji.
Do ustawy wprowadzono nowy rozdział, poświęcony zasadom ponownego wykorzystywania
informacji publicznej. Jednocześnie, ze względu na
ochronę porządku publicznego i ważnego interesu
gospodarczego, ograniczono dostęp do niektórych
informacji publicznych. Zgodnie z nowelizacją, informacje do ponownego wykorzystywania mają być
udostępniane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) lub w centralnym repozytorium. Informacje
publiczne używane do celów niekomercyjnych z zasady będą przekazywane nieodpłatnie. Wolno jednak
pobierać opłaty za przekazanie informacji do ponownego wykorzystania, ale ich wysokość nie powinna
przekraczać kosztów udostępniania. Zgodnie z unijną dyrektywą, wprowadzono zakaz zawierania umów
na wyłączność. Przepisy nowelizowanej ustawy nie
dotyczą archiwów państwowych, publicznego radia
i telewizji, instytucji kultury, szkół, uczelni wyższych
i Polskiej Akademii Nauk.

Senat na 83. posiedzeniu odrzucił wniosek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji
Państwowej o przyjęcie nowelizacji bez poprawek
i wprowadził do niej poprawkę, zaproponowaną
przez senatora Marka Rockiego, która określiła, w jakim zakresie i w jakim czasie możliwe jest ograniczenie dostępu do informacji publicznej z uwagi na wynikającą z konstytucji konieczność ochrony ważnego
interesu gospodarczego państwa. Senat postanowił,
że prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na ochronę ważnego interesu
gospodarczego państwa w zakresie i czasie, w jakim
udostępnienie informacji mogłoby osłabić zdolność
negocjacyjną Skarbu Państwa w procesie gospodarowania jego mieniem albo zdolność negocjacyjną Polski w procesie zawierania umowy międzynarodowej
bądź podejmowania decyzji przez Radę Europejską
lub Radę UE oraz w sytuacji w sposób istotny utrudniającej ochronę interesów majątkowych Polski lub
Skarbu Państwa w postępowaniu przed sądem, trybunałem lub innym organem orzekającym. Poprawkę
tę poparł Sejm3.
Ustawa obowiązuje od 29 XII 2011 r. z wyjątkiem
przepisów dotyczących repozytorium, które wejdą
w życie 29 IX 2012 r.
3
18 IV 2012 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że poprawka
jest niezgodna z konstytucją, bo wykracza poza nowelizację.
Z wnioskiem o zbadanie zakresu senackiej poprawki wystąpił
prezydent.
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Ustawa o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw
Nowelizacja wdraża kolejny etap informatyzacji
ogłaszania aktów prawnych. Zgodnie z ustawą, od
1 I 2012 r. „Dziennik Ustaw”, „Monitor Polski”, dzienniki urzędowe ministrów kierujących działami administracji rządowej, dzienniki urzędowe urzędów centralnych oraz wojewódzkie dzienniki urzędowe będą
wydawane wyłącznie w postaci elektronicznej. Organ
wydający dany dziennik zostanie zobowiązany do
prowadzenia dla niego odrębnej strony internetowej.
Wyjątkiem od tej reguły będzie „Monitor Polski B”,
w którym publikuje się m.in. sprawozdania finansowe
określone w ustawie o rachunkowości i ogłoszenia
przedsiębiorców, a także wyodrębnione edycje dzienników wydawanych przez szefów: MON, MSWiA,
MSZ, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
z aktami zawierającymi informacje niejawne. Te dzienniki będą wydawane w postaci papierowej.

Podstawą do ogłoszenia aktu normatywnego
lub innego aktu prawnego będzie akt w formie dokumentu elektronicznego, opatrzony przez organ
upoważniony do wydania aktu bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą
kwalifikowanego certyfikatu, bez konieczności dołączania oryginału podpisanego przez organ wraz
z 3 kopiami. Zasada ta nie będzie dotyczyła aktów
prawnych kierowanych do „Monitora Polskiego B”
oraz orzeczeń sądów i trybunałów, uchwał i obwieszczeń Państwowej Komisji Wyborczej oraz
protokołów terytorialnych komisji do spraw referendum, a także aktów prawnych dotyczących
ważności wyboru prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, wyborów do Sejmu i Senatu RP, wyborów
do Parlamentu Europejskiego oraz ważności refe-

rendum ogólnokrajowego, w tym zatwierdzającego zmianę konstytucji.
Organ wydający dziennik urzędowy będzie zobowiązany przechowywać akty normatywne i inne akty
prawne w nim ogłoszone w formie dokumentów
elektronicznych. Jeżeli z powodu nadzwyczajnych
okoliczności nie byłoby możliwości ogłoszenia aktu
w dzienniku urzędowym w postaci elektronicznej,
organ może wydać dziennik w postaci papierowej.
W takiej sytuacji stosować się będzie odpowiednio
przepisy dotyczące wydawania dzienników urzędowych w postaci elektronicznej, z tym że organ wydający dziennik, ustalając warunki jego edycji i rozpowszechniania, będzie musiał zapewnić do niego
powszechny i nieodpłatny dostęp. W nowelizacji
wprowadzono również zasadę, że zbiory dzienników
urzędowych będą prowadzone jedynie w postaci
elektronicznej.
Przyjęto także, że teksty jednolite aktów
normatywnych będą ogłaszane nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, pod warunkiem że taki akt w tym czasie nowelizowano. Akt normatywny będzie mógł określić
inny termin ogłoszenia tekstu jednolitego.
Na Rządowe Centrum Legislacji nałożono obowiązek współdziałania z marszałkiem Sejmu podczas opracowywania
tekstów jednolitych ustaw. Ponadto określono zasady prostowania błędów w tekście umowy międzynarodowej, w tekście
tłumaczenia umowy międzynarodowej
na język polski lub w tekście oświadczenia rządowego dotyczącego tej umowy.
Zgodnie z nowelizacją, błędy takie ma
prostować minister, który wystąpił z wnioskiem o ogłoszenie umowy w dzienniku
urzędowym. Ponadto przyjęto, że kierowanie umów
międzynarodowych wraz z oświadczeniami rządowymi do ogłoszenia będzie się odbywać na dotychczasowych zasadach. Podstawą ogłoszenia stanie się
oryginał dokumentu w postaci papierowej. Umowa
międzynarodowa wraz z dotyczącymi jej oświadczeniami rządowymi, a w wypadku dokonania tłumaczenia – również z tekstem tego tłumaczenia na język
polski będzie ogłaszana w formie dokumentu elektronicznego.
Senat na 73. posiedzeniu wprowadził 1 poprawkę
do ustawy, uściślającą przepis przejściowy dotyczący
wojewódzkich dzienników urzędowych, wskazując
jednocześnie, że ich wersję papierową będzie można wydawać do 31 XII 2012 r. Poprawka ta nie została
przyjęta przez Sejm.
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KODYFIKACJA PRAWA
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego
oraz niektórych innych ustaw

N

owelizacja zmieniła przepisy 9 ustaw regulujących
zasady stosowania podsłuchu procesowego i tzw.
podsłuchu operacyjnego, prowadzonego w ramach
kontroli operacyjnej przez organy ścigania uprawnione do stosowania takiej kontroli. Podsłuch procesowy jest czynnością procesową i może być zarządzony wyłącznie po wszczęciu postępowania karnego,
podsłuch operacyjny zaś wykonywany jest w ramach
czynności operacyjno-rozpoznawczych, prowadzonych m.in. przez Policję, Straż Graniczną, ABW, CBA,
i polega na pozyskiwaniu informacji oraz dowodów
w sposób tajny, a prowadzony jest poza procesem.
Nowelizacja ma na celu wzmocnienie kontroli
sądu i prokuratora nad czynnościami operacyjnymi
organów ścigania, ingerującymi w prawo obywatela
do prywatności, np. nad zakładaniem podsłuchów
telefonicznych. Nadzorem objęto zarówno decyzje
o podjęciu działań operacyjnych (inicjowanie), jak
i w trakcie ich realizacji (przeprowadzanie). Ponadto
zobowiązano prokuratora generalnego do przedstawiania Sejmowi i Senatowi corocznej jawnej informacji o łącznej liczbie osób, wobec których skierowano
wniosek o zarządzenie kontroli i utrwalania rozmów
lub wniosek o zarządzenie kontroli operacyjnej.
W sprawozdaniu znalazłyby się dane na temat liczby
osób, wobec których sąd zarządził te czynności czy
odmówił zarządzenia tych czynności, a także informacje, ile wniosków nie uzyskało zgody prokuratora.
Wprowadzono instytucję „zgody następczej”, tj.
sądowej zgody na wykorzystanie dowodu pochodzącego z kontroli procesowej (podsłuch procesowy)
lub z kontroli operacyjnej, w innym postępowaniu
albo przeciwko innej osobie niż ta, wobec której

zarządzono podsłuch (kontrola). Ma to zapobiec
utracie wartościowych dowodów z powodu zwłoki
w uruchomieniu kontroli operacyjnej.
Doprecyzowano też przepisy kodeksu postępowania karnego, postanawiając, że w wypadku gdy sąd
nie zatwierdzi postanowienia prokuratora o zarządzeniu kontroli i utrwaleniu treści rozmów telefonicznych, wydanego w sprawie niecierpiącej zwłoki, zarządza jednocześnie zniszczenie wszystkich zapisów
utrwalonych w ramach tej kontroli.
W wyniku głosowań na 69. posiedzeniu Izba poparła 34 poprawki. Część zmian miała charakter redakcyjny i uściślający. Senatorowie doprecyzowali m.in., na
czym polegał będzie nadzór prokuratorski nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi prowadzonymi przez organy ścigania, a także termin, w jakim
prokurator generalny i minister spraw wewnętrznych
będą przedstawiać Sejmowi i Senatowi coroczną jawną informację o łącznej liczbie osób, wobec których
skierowano wniosek o zarządzenie kontroli i utrwalania rozmów lub wniosek o zarządzenie kontroli operacyjnej. Izba dodała przepis przejściowy dotyczący
terminu przedstawienia takiej informacji za rok 2010.
Określiła również terminy podejmowania czynności
przez poszczególne podmioty uczestniczące w sprawie wyrażania przez sąd zgody następczej. Nałożyła
ponadto na ministra sprawiedliwości obowiązek wydania rozporządzenia określającego kwestie związane
ze współpracą prokuratury z organizacjami międzynarodowymi. Tę poprawkę odrzucił jednak Sejm, zaakceptował natomiast pozostałe zmiany.
Po wydłużeniu przez Senat vacatio legis nowelizacja weszła w życie 11 VI 2011 r.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy
Od 26 III 2011 r. obowiązują nowe
przepisy, mające poprawić bezpieczeństwo osób przebywających w zakładach
karnych i aresztach śledczych, będących
jednocześnie ważnymi uczestnikami trwających postępowań karnych. Ustawa wprowadziła możliwość objęcia takiego więźnia
szczególną ochroną, polegającą na kontrolowaniu jego stanu zdrowia, zapewnieniu
mu opieki psychologicznej, kontrolowaniu
widzeń, korespondencji i rozmów telefonicznych. Za zgodą osadzonego szczególna ochrona może polegać również na
stosowaniu warunków odbywania kary
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właściwych dla tzw. więźniów niebezpiecznych, co
polega m.in. na stałym monitorowaniu pomieszczeń,
w których przebywa osadzony, kontroli osobistej,
ograniczeniu widzeń oraz niemożności korzystania
z własnej odzieży i obuwia. Za zgodą osadzonego
można również udzielać mu ochrony osobistej, o jakiej mowa w ustawie o świadku koronnym.
W myśl nowelizacji, status więźnia szczególnie
chronionego nadaje się na wniosek sądu, przed

którym toczy się postępowanie karne, prokuratora nadzorującego postępowania przygotowawcze
lub samego osadzonego, po zasięgnięciu opinii
organu prowadzącego postępowanie lub sędziego penitencjarnego. Decyzję w tej sprawie podejmie dyrektor zakładu karnego lub aresztu
śledczego.
Na 69. posiedzeniu Senat zdecydował o przyjęciu
nowelizacji bez poprawek

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy
– Kodeks postępowania karnego oraz ustawy
– Kodeks karny skarbowy
Podczas 70. posiedzenia Senat przyjął bez poprawek nowelizację, umożliwiającą polskim sądom
uwzględnienie w postępowaniu karnym orzeczeń
skazujących, wydanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w związku z popełnieniem
przez sprawcę przestępstwa. Sądy polskie orzekające w sprawie wykonania europejskiego nakazu
aresztowania nie tylko uzyskały możliwość określenia kwalifikacji prawnej czynu według prawa
polskiego, ale również, w pewnych sytuacjach,
wymiaru kary podlegającej wykonaniu. Nowelizacja jest skutkiem obowiązywania 3 aktów Unii
Europejskiej i służy wykonaniu tych wyroków UE.
Celem tych decyzji ramowych nie jest wykonywanie w jednym państwie członkowskim orzeczeń
sądowych wydanych w innych państwach członkowskich, lecz umożliwienie wiązania skutków
z uprzednimi wyrokami skazującymi, zapadłymi
w jednym państwie członkowskim w toku nowego
postępowania karnego w innym państwie członkowskim.
Polski kodeks karny znowelizowano poprzez dodanie przepisu, mówiącego, że wyrokiem łącznym
nie obejmuje się orzeczeń skazujących wydanych
w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zgodnie z polskim kodeksem karnym, jeżeli
sprawca został skazany 2 lub więcej wyrokami za
przestępstwa należące do ciągu przestępstw, to
kara orzeczona w wyroku łącznym, czyli uwzględniającym wcześniej wydane wyroki za przestępstwa popełnione w ciągu przestępstw, nie może
przekroczyć górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę. Gdyby istniał obowiązek uwzględniania orzeczeń skazujących wydanych w innych państwach członkowskich, w tym
przed sądem polskim w wyroku łącznym, mogłoby to prowadzić np. do orzekania kar nieprzewidzianych w innych państwach członkowskich lub
zmiany tych wyroków w innych państwach członkowskich. W myśl nowelizacji, wyrokiem łącznym
nie obejmuje się orzeczeń skazujących wydanych
w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, wolno je jednak uwzględniać.

Konsekwencją tego rozstrzygnięcia jest również
odniesienie się do rejestru skazanych. Nowelizacja
dodaje nowy przepis, stanowiący, że w razie skazania
przez sąd innego państwa członkowskiego UE zatarcie skazania następuje zgodnie z prawem państwa,
w którym ono nastąpiło. Wyłącznie system prawa
państwa, w którym nastąpiło skazanie, jest zatem właściwy do ustalenia warunków postępowania i skutków zatarcia skazania. W innym dodanym przepisie
wyraźnie wskazano przesłanki (7) nieuwzględniania
zapadłych w innych państwach wyroków odnoszących się do podejrzanego, wobec którego prowadzi
się postępowanie w Polsce.
Odpowiednio do projektowanych zmian w kodeksie karnym nastąpiły też zmiany w kodeksie postępowania karnego. W nowelizacji zastosowano
procedurę ograniczonej adaptacji: stosowanie prawa
polskiego przy wykonywaniu europejskiego nakazu
aresztowania musi uwzględniać reguły obowiązujące

Senator Leon Kieres, sprawozdawca Komisji Ustawodawczej oraz
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania
karnego oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy.
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w prawie polskim, zwłaszcza jeśli jest ono korzystniejsze od prawa obcego. Nowelizacja k.p.k. w tym
zakresie polega na tym, żeby zobowiązać polskie
sądy do dokonania obligatoryjnego dostosowania
wymiaru kary orzeczonej przez sąd państwa obcego

tak, by nie przekraczała maksymalnego wymiaru kary
przewidzianego za podobne przestępstwo w prawie
krajowym.
Nowelizacja weszła w życie 8 V 2011 r. z wyjątkiem 1 przepisu (22 III 2011 r.).

Ustawa – Prawo prywatne międzynarodowe
Nowe przepisy, które na 71. posiedzeniu Senat przyjął bez poprawek, unowocześniły rozwiązania właściwe dla stosunków osobistych i majątkowych w zakresie
prawa prywatnego międzynarodowego,
w tym handlowego i rodzinnego. Ustawa usunęła również luki z przepisów
krajowych, a także zharmonizowała je
z prawem wspólnotowym w związku
z przyjęciem przez Unię Europejską rozporządzenia określającego prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych.
Unormowano w niej także zobowiązania
pozaumowne, powstające w razie naruszenia dóbr osobistych, odpowiedzialność deliktową za działanie lub zaniechanie władz publicznych, które zostały
Sprawozdawca Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawie ustawy
wyłączone z zakresu zastosowania rozpo- – Prawo prywatne międzynarodowe senator Stanisław Piotrowicz.
rządzenia.
Prawo prywatne międzynarodowe
to zbiór norm kolizyjnych, które rozstrzygają, jaki dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozasystem prawny należy zastosować w wypadku umownych (tzw. Rzym II).
transgranicznego obrotu prawnego (np. małżeńNowością są regulacje dotyczące ubezwłasnowolstwo Polaka z cudzoziemką, zakupy przez Internet nienia, dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych,
u sprzedawcy będącego za granicą). W odniesieniu pełnomocnictwa, prawa własności intelektualnej
do osób fizycznych w ustawie użyto pojęcia prawa i stosunków z udziałem konsumentów. Daleko idąojczystego. To prawo państwa, którego dana osoba ce różnice odnoszą się do przepisów dotyczących
jest obywatelem. Przepisy ustawy rozstrzygają sytu- małżeństwa. Dopuszczono m.in. możliwość dokoacje wielorakiego obywatelstwa. Gdy jednym z nich nania przez małżonków wyboru prawa dla swych
jest obywatelstwo polskie, taka osoba podlega pra- stosunków majątkowych i dla zawartej przez nich
wu polskiemu. Do cudzoziemców mających oby- majątkowej umowy małżeńskiej. Nowością w przewatelstwo 2 lub więcej państw zastosuje się prawo pisach o adopcji jest unormowanie właściwości pratego państwa, z którym dana osoba jest najściślej wa w sytuacji, gdy dokonują jej małżonkowie niezwiązana.
mający obywatelstwa tego samego państwa. Przepis
Ustawa odsyła do prawa europejskiego i umów dotyczący alimentów zawiera natomiast odesłanie
międzynarodowych, np. w odpowiednich sytuacjach do postanowień konwencji haskiej o prawie właścio wyborze prawa będzie decydowało unijne rozpo- wym dla zobowiązań alimentacyjnych z 1973 r.
rządzenie w sprawie prawa właściwego dla zobowiąNowelizacja weszła w życie 16 V 2011 r. z wyjątzań umownych (tzw. Rzym I) albo rozporządzenie kiem 1 przepisu, obowiązującego od 18 VI 2011 r.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny
Nowelizacja, obowiązująca od 6 VI 2011 r., wskazuje nowy typ przestępstwa, nieskodyfikowany dotąd
w polskim kodeksie karnym, tzw. stalking, czyli upor-czywe nękanie osoby lub jej najbliższych. Najczęstsze zachowania w ramach „stalkingu” to uporczywe
kontakty osobiste albo za pośrednictwem środków
teleinformatycznych lub osób trzecich, przebywanie

w pobliżu domu czy miejsca pracy, a także wysyłanie
korespondencji w każdej formie (pisemna, elektroniczna), rozsyłanie fałszywych informacji lub plotek,
podszywanie się pod inną osobę, co może jej wyrządzić szkody majątkowe lub osobiste, nękanie osób
najbliższych, napaści na pokrzywdzonego lub osoby
mu bliskie. Uporczywe nękanie, powodujące poczu-
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cie zagrożenia osoby nękanej lub istotnie naruszające jej prywatność, na podstawie nowelizacji będzie
penalizowane do 3 lat pozbawienia wolności. Kara
zostanie zaostrzona, gdy takie działania spowodują
próby samobójcze osoby nękanej. Ustawa przewiduje, że tego typu przestępstwa kryminalne będą ścigane na wniosek pokrzywdzonego.
Na 72. posiedzeniu senatorowie przyjęli nowelizację bez poprawek.

Sprawozdawca komisji praw człowieka w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks karny senator Piotr Wach.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi oraz ustawy o zmianie ustawy
– Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy
– Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Nowelizacja, obowiązująca od 12 VII 2011 r.,
wprowadziła do porządku prawnego grzywnę wymierzaną organowi administracji publicznej za bezczynność. Dotychczas sąd administracyjny mógł
ukarać grzywną organ administracji w razie: nieprzekazania sądowi w terminie skargi wraz z aktami
sprawy; niezastosowania się do postanowienia sądu
podjętego w toku postępowania i w związku z rozpoznaniem sprawy; niewykonania wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność oraz w razie
bezczynności organu po wyroku uchylającym
lub stwierdzającym nieważność aktu; niezłożenia
poświadczonych urzędowo odpisów dokumentów
będących w jego posiadaniu, albo do oświadczenia, że ich nie posiada. Sąd administracyjny nie miał
możliwości nałożenia grzywny za bezczynność or-

ganu, która nastąpiła na przedsądowym etapie postępowania administracyjnego.
Na mocy nowelizacji sąd administracyjny z urzędu
lub na wniosek strony ma możliwość wymierzania
kary grzywny w wysokości do 10-krotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce
narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez
prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Ponadto
ustawa usunęła błąd w ustawie z 3 XII 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi, polegający na nieprawidłowym określeniu miejsca wprowadzenia zmiany
do ustawy.
Na 73. posiedzeniu Senat przyjął nowelizację bez
poprawek.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
Izba na 79. posiedzeniu zdecydowała o przyjęciu
bez poprawek nowelizacji, służącej kompleksowemu uregulowaniu problematyki wykonywania orzeczeń dotyczących kontaktów z dziećmi. Podstawowym środkiem egzekucji tych orzeczeń ma być
nakaz zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz
uprawnionego w razie np. utrudniania kontaktów
z dzieckiem lub niestosowania się do określonego w orzeczeniu sądu sposobu kontaktowania się
z nim. W celu respektowania orzeczeń sądowych
ustalających kontakty obojga rodziców z dzieckiem
uchwalono uregulowania, służące przede wszyst-

kim zwiększeniu skuteczności stosowanych środków i dające sądowi, w sytuacji niewykonywania
lub nieprawidłowego wykonania orzeczenia, szansę
zareagowania odpowiednio do stanu faktycznego,
zgodnie z zasadą nadrzędności dobra dziecka.
Nowelizacja przewiduje postępowanie składające
się z 2 faz. W razie niezastosowania się do orzeczenia ustalającego kontakty sąd wydaje postanowienie
o zagrożeniu nakazem zapłaty oznaczonej kwoty
pieniężnej na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem zamiast – jak dotychczas – na rzecz
Skarbu Państwa. Druga faza to nakazanie konkretnej
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zapłaty. Jeżeli zobowiązany nie zastosuje się do orzeczenia, sąd nakaże zapłatę za każde naruszenie obowiązku. Zmiana podmiotu, na rzecz którego po dokonaniu nowelizacji ma przypadać kwota, a będzie
to osoba uprawniona, zwiększy efektywność przyjętych rozwiązań.
Uszczegółowienie wprowadzonych zasad zawierają
przepisy dotyczące podstawy wszczęcia postępowania, stwierdzania wykonalności orzeczenia z urzędu,
a także uznania za tytuł wykonawczy prawomocnego
postanowienia sądu bez potrzeby nadawania klauzuli wykonalności, co upraszcza postępowanie. Istotne

jest zapewnienie w postępowaniu udziału osoby zobowiązanej. Wprowadzono też możliwość zagrożenia
nakazaniem zapłaty sumy pieniężnej już w postanowieniu ustalającym kontakty, kiedy istnieje uzasadniona obawa naruszenia obowiązków wynikających z postanowienia o kontaktach. Sąd może od razu przejść
do fazy drugiej, czyli zasądzenia określonej kwoty,
odpowiedniej do sytuacji majątkowej osoby zobowiązanej do zapłaty czy naruszającej zasady kontaktów
z dzieckiem. Będzie to zależało od uznania sędziowskiego, nie przewidziano ani dolnej, ani górnej granicy.
Nowelizacja weszła w życie 13 VIII 2011 r.
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SĄDOWNICTWO
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
oraz niektórych innych ustaw

U

stawa m.in. wprowadza zmiany w strukturze
organizacyjnej sądów. Zrezygnowano z obligatoryjnego tworzenia w każdym sądzie wydziałów:
rodzinnego, pracy i ksiąg wieczystych. W sądach
pozostaną więc wydziały karne i cywilne, a rodzinne, pracy, ubezpieczeń społecznych, gospodarcze
powstaną, jeśli na danym terenie pojawi się takie zapotrzebowanie. Oddziały uznane za zbyt małe lub
nieefektywne zostaną zlikwidowane. Ponadto zniesione będą sądy grodzkie i wydziały penitencjarne
w sądach okręgowych.

Nowela przewiduje też nowy podział kompetencji
między prezesami a dyrektorami sądów. Na dyrektorze sądu spocznie obowiązek zapewnienia sprawnego funkcjonowania infrastruktury sądu i efektywnego
zarządzania zasobami personelu pomocniczego,
a więc odpowiedzialność za stworzenie sędziom
warunków umożliwiających sprawne wykonywanie
pracy w sferze orzeczniczej. Prezes sądu pozostanie
zwierzchnikiem kadry należącej do pionu orzeczniczego, czyli sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów. Przepisy dotyczące dyrektorów
sądów wejdą w życie w 2013 r. Dyrektorzy będą mogli obejmować swe obowiązki w niektórych sądach
przed 2013 r. na zasadzie pilotażowej.
Nowością są opisowe oceny pracy sędziów i prokuratorów. Ponadto wprowadzono indywidualne
plany rozwoju zawodowego sędziów i prokuratorów.
Doprecyzowano też kwestie związane z oceną kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie oraz tryb
rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów. Zmieniono również przepisy dotyczące
referendarzy sądowych. O obsadzie stanowisk refe-

rendarzy będą decydować konkursy, mianowania zaś
ma dokonywać prezes sądu apelacyjnego, a nie – jak
obecnie – minister sprawiedliwości.
Ustawa realizuje również wskazania Trybunału
Konstytucyjnego, zawarte w orzeczeniu z 15 I 2009 r.
Chodzi o dokładne uregulowanie kwestii wiążących
się ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością administracyjną sądów i wyraźne oddzielenie sfery sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sędziów
od ewentualnego wykonywania przez nich zadań
należących do władzy wykonawczej (delegowanie
sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości
lub jednostek organizacyjnych podległych
ministrowi sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanych). Przepisy ustawy dostosowano też do orzeczenia Trybunału
Konstytucyjnego z 29 XI 2007 r. Nowelizacja przeniosła na poziom ustawowej
regulacji sprawy dotyczące ustalenia kryteriów oceny kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie. Określiła również
status asystentów sędziów, dotychczas
uregulowany w formie szczątkowej. Istotną zmianą w przepisach dotyczących statusu asystentów sędziów jest odejście od
zróżnicowania wynagrodzenia asystentów sędziów uwzględniającego szczebel
organizacyjny sądu, w którym są zatrudnieni, na rzecz rodzaju i charakteru wykonywanej przez nich pracy.
Senat podczas 81. posiedzenia wprowadził do nowelizacji 83 poprawki. Do najważniejszych z nich należą te dostosowujące niektóre przepisy ustawy do
wymogów konstytucyjnych. Jako niekonstytucyjny
Senat ocenił przepis wyłączający w wypadku Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury zakaz łączenia funkcji orzeczniczej z wykonywaniem czynności
administracyjnych. Krajowa Szkoła Sądownictwa
i Prokuratury to jednostka nadzorowana przez ministra sprawiedliwości, zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, sędzia nie może więc łączyć
orzekania w sądzie z wykonywaniem czynności administracyjnych w tej szkole. Za niezgodne z konstytucją Izba uznała też rozwiązanie pozwalające na
zwolnienie absolwentów aplikacji ogólnej, tj. osób,
które ukończyły pierwszy etap kształcenia w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, z obowiązku
uczestnictwa w konkursie weryfikującym kwalifikacje
kandydatów ubiegających się o powołanie na stanowisko referendarza sądowego. Zdaniem Senatu,
„uprzywilejowanie” osób, które ukończyły aplikację
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ogólną, jest także nieracjonalne. Standardami natury
konstytucyjnej kierował się też Senat, uchwalając poprawki doprecyzowujące przepisy. Uznał, że ustawa
powinna zawierać podstawowe kryteria oceny pracy
sędziego i okresowej oceny prokuratora, a tym samym odróżniać zakres ocen od kryteriów ich przeprowadzania. W opinii Izby, poprawki te eliminują
przede wszystkim zarzut niewłaściwego podziału na
materię ustawową oraz tę, której uregulowanie powierza się organowi władzy wykonawczej, a także
zarzut wadliwości wytycznych, jakimi minister spra-

wiedliwości ma się kierować przy określeniu szczegółowego sposobu opracowania indywidualnych planów rozwoju zawodowego sędziego i prokuratora.
Senat wprowadził też szereg poprawek o charakterze redakcyjnym, terminologicznym, systematyzacyjnym, doprecyzowującym, zapewniającym ustawie
wewnętrzną spójność i uzupełniającym luki w regulacjach.
Sejm poparł 75 senackich zmian. Nowelizacja
wejdzie w życie 28 III 2012 r., a część przepisów
– 1 I 2013 r.

ZMIANY REGULAMINU SENATU
12 I 2011 r. na 68. posiedzeniu Izba zmieniła swój regulamin. W Regulaminie Senatu obowiązek dołączania
do projektu ustawy informacji o jego zgodności z prawem unijnym zastąpiono obowiązkiem zażądania takiej
informacji od ministra do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej jedynie w razie uzasadnionych wątpliwości. Obowiązek ten będą mieć wnioskodawcy lub komisje rozpatrujące projekt. Zgodnie
z tzw. ustawą kooperacyjną, termin: „akt prawodawczy” zastąpiono terminem: „akt ustawodawczy”.
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ORGANY KONTROLI PAŃSTWOWEJ
I OCHRONY PRAWA
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

W

trakcie VII kadencji Izba odrzuciła wszystkie
sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W 2010 r. po raz pierwszy w historii KRRiT jej
kadencja wygasła po tym, jak obie izby parlamentu
odrzuciły jej sprawozdanie, a wygaśnięcie kadencji
potwierdził prezydent RP. Rada w nowym, 5-osobowym składzie działa od 4 VIII 2010 r.
Sprawozdanie i informację o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2010 r. przedstawił
przewodniczący KRRiT Jan Dworak podczas 79. posiedzenia Senatu. Poinformował m.in., że nowym

zadaniem rady było wyłonienie rad nadzorczych
Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Proces ten zakończył się
20 IV 2011 r. Po raz pierwszy kandydatów do pełnienia funkcji członków rad nadzorczych mediów publicznych zgłosiły do krajowej rady organy kolegialne
uczelni akademickich.
Sprawozdawczyni Komisji Kultury i Środków Przekazu senator Barbara Borys-Damięcka umotywowała wniosek komisji o odrzucenie sprawozdania m.in.
pasywnością rady, gdy TVP stronniczo relacjonowała w 2010 r. kampanię prezydencką oraz
sprawę przeniesienia krzyża sprzed Pałacu
Prezydenckiego, a także brakiem decyzji
w wypadku nadmiernie przeciągającego
się procesu wyłaniania rad nadzorczych
telewizji publicznej i Polskiego Radia.
Podczas debaty przewodniczący KRRiT
zwracał uwagę, że to nie rada wymyśliła
skomplikowany sposób powoływania rad
nadzorczych mediów publicznych. Mówił
też, że wybór rad nadzorczych nie trwał
nawet pół roku, z czego 2 miesiące zajęło
oczekiwanie na wskazanie kandydatów
przez uczelnie wyższe.
W wyniku głosowania (88 głosów za,
1 przeciw, 1 wstrzymujący się) Senat odrzucił sprawozdanie KRRiT z działalności
w 2010 r. Tak samo uczynił Sejm, ale tym
Senator Barbara Borys-Damięcka, sprawozdawczyni wniosku Komisji Kultury i Środków Przekazu o odrzucenie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji razem kadencja rady nie wygasła, ponieważ nie potwierdził tego prezydent.
z działalności w 2010 r.
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OPINIE SENATU O NIEZGODNOŚCI
UNIJNYCH PROJEKTÓW AKTÓW
USTAWODAWCZYCH
Z ZASADĄ POMOCNICZOŚCI

I

zba, zgodnie z Traktatem z Lizbony, w 2011 r. przyjęła 4 opinie o niezgodności unijnych projektów aktów ustawodawczych z zasadą pomocniczości.
W opinii o projekcie rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE), zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej i uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 165/94 i (WE) nr 78/2008;
COM (2010) 745, Senat uznał, że zasadę pomocniczości naruszają przepisy przyznające Komisji Europejskiej
na czas nieokreślony kompetencje do wydawania aktów delegowanych, dotyczących: rodzaju wydatków
kwalifikujących się do finansowania przez Unię i warunków ich zwrotu, warunków kwalifikowalności, obliczania płatności, ograniczania i zawieszania płatności
dla państw członkowskich. Zdaniem Izby, kwestie te są
istotne dla funkcjonowania wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego Gwarancji i Europejskiego
Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich, gdyż
bezpośrednio dotyczą wysokości możliwego wsparcia
przyznawanego rolnikom. Projekt opinii przygotowały
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisja Spraw
Unii Europejskiej. Senat przyjął opinię na 70. posiedzeniu 88 głosami, przy 2 wstrzymujących się.
Na tym samym posiedzeniu Izba, zgodnie z rekomendacją Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji
Spraw Unii Europejskiej, przyjęła też opinię o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, zmieniającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do norm handlowych; COM (2010) 738. Projekt
ten jest częścią pakietu mającego służyć zapewnieniu
konsumentom jakości produktów rolnych i odpowiedniego poziomu informacji. Pakiet obejmuje m.in. wnioski z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie systemów zapewnienia jakości produktów
rolnych, wnioski zmieniające rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku w odniesieniu do norm
handlowych, wytyczne określające najlepsze praktyki
w zakresie tworzenia i funkcjonowania systemów certyfikacji produktów rolnych i środków spożywczych,
wytyczne w sprawie etykietowania środków spożywczych, wykorzystywania produktów mających jako
składniki chronione nazwy pochodzenia i chronione
oznaczenia geograficzne.
Izba uznała, że zasadę pomocniczości narusza kilka
przepisów projektu rozporządzenia, gdyż upoważniają one Komisję Europejską do wydawania aktów

delegowanych w sprawach, w których dotychczas
nie miała ona takich kompetencji. Artykuł 112c rozporządzenia nadaje jej uprawnienie do przyjmowania w formie aktów delegowanych zmian wymogów
w zakresie ogólnej normy handlowej oraz wprowadzania odstępstw od tych wymogów. Ma to zapewnić
odpowiednią reakcję Wspólnoty na zmiany sytuacji
rynkowej. Zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w drodze aktów delegowanych
mogą być zmieniane jedynie „inne niż istotne elementy aktu prawodawczego”. Zdaniem Senatu, wymagania dotyczące ogólnej normy handlowej należy uznać
za istotny element tego rozporządzenia, gdyż stanowią podstawowy wymóg dopuszczania produktów do
obrotu na terenie Unii Europejskiej.
Zgodnie z art. 112e ust. 3 rozporządzenia, Komisja
Europejska miałaby prawo do przyjmowania w formie aktów delegowanych zmian, odstępstw i wyłączeń w odniesieniu do definicji i nazw handlowych,
zawartych w załączniku XIIa. W ocenie Izby, definicje
i nazwy handlowe mają istotne znaczenie dla konkurencyjności rynkowej produktów rolnych, zwłaszcza
na rynku Unii Europejskiej, cechującym się dużymi
wymaganiami konsumentów, i nie mogą być regulowane przez Komisję Europejską w formie aktów delegowanych.
Takiego samego uprawnienia, zdaniem Senatu,
Komisja Europejska nie powinna mieć odnośnie do
określania poziomu tolerancji dla każdej normy handlowej (art. 112g), a także warunków, na których produkty przywożone uważa się za spełniające w wystarczającym stopniu wymogi Unii, dotyczące norm
handlowych oraz zasad związanych ze stosowaniem
norm handlowych w wypadku produktów wywożonych z Unii. Senat uznał, że akty w tym zakresie powinny być przyjmowane w drodze aktów wykonawczych, tworzących politykę handlową UE odnoszącą
się do produkcji rolno-spożywczej.
Na 71. posiedzeniu Senat przyjął, przedstawioną
przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisję Spraw Unii Europejskiej, opinię o niezgodności
z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego
wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy
szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (tzw. rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku); COM (2010) 799. Zdaniem Izby, kilkanaście przepisów projektu rozporządzenia nadaje
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Komisji Europejskiej zbyt daleko idące kompetencje
do wydawania aktów delegowanych w sprawach
związanych z interwencją rynkową, ze wsparciem
udzielanym producentom rolnym, funkcjonowaniem
wspólnej organizacji rynków.
Senator sprawozdawca Grzegorz Wojciechowski
podkreślił, że nie są to sprawy mało ważne czy nieistotne, które mogą być delegowane. Powinna je przyjmować nie Komisja, ale Rada. Obecnie Komisja Europejska wiele spraw, które uważa za drobne, chciałaby
podejmować w aktach delegowanych. Tymczasem dla
krajów członkowskich te decyzje są ważne i nie powinny być podejmowane w formie aktów delegowanych.
W opinii senatora G. Wojciechowskiego, to dosyć powszechne zjawisko, które wynika z art. 290 i art. 291
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Jak mówił senator, Komisja Europejska interpretuje te artykuły
nieco inaczej niż polski parlament.
Z kolei zdaniem rządu, godne rozważenia jest
wydanie w formie rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady obecnie istniejących rozporządzeń
Komisji Europejskiej, dotyczących wspólnych zasad
wykonywania rozporządzeń Rady, czyli rozporządzenia Komisji nr 1272/2009 z 11 XII 2009 r., ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady wykonania
rozporządzeń Rady w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej. W rozporządzeniach tych zawarto by delegacje dla Komisji do wydania aktów wykonawczych.
Ostatnią opinię w VII kadencji Izba przyjęła na
77. posiedzeniu. Dotyczyła ona projektu rozporządzenia Rady w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego,
uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w zakresie skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich; COM (2011) 127. Senat uznał, że in-

stytucja zarejestrowanego związku partnerskiego jest
znana w niespełna połowie państw członkowskich.
Liczba zarejestrowanych związków partnerskich,
zwłaszcza „międzynarodowych”, wciąż pozostaje
ograniczona. W tej sytuacji podejmowanie działań
na szczeblu Unii Europejskiej w celu wprowadzenia
na jej całym terytorium jednolitych zasad jurysdykcji,
prawa właściwego oraz uznawania i wykonywania
orzeczeń dotyczących skutków majątkowych takich
związków nie ma dostatecznego uzasadnienia
Projekt opinii został przygotowany przez Komisję
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisję Ustawodawczą, a poparty przez Komisję Spraw
Unii Europejskiej. Jak mówił sprawozdawca połączonych komisji senator Leon Kieres, w art. 9 Karty Praw
Podstawowych wyraźnie stwierdza się, że w zakresie
prawa rodzinnego zawieranie małżeństw czy zakładanie rodziny pozostają w wyłącznej kompetencji
państw członkowskich. Projektowane rozporządzenie stanowi, że skutki zawarcia związku partnerskiego zgodnie z prawem państwa, w którym związek został zawarty, przenoszą się na systemy prawne innych
państw. Tymczasem prawo polskie nie zna instytucji
związku partnerskiego. W ocenie senatora sprawozdawcy, uznanie w Polsce skutków związków partnerskich oznaczałoby „dewastację istoty klauzuli porządku publicznego”. Senator L. Kieres przypomniał, że
art. 7 prawa międzynarodowego prywatnego mówi,
że w Polsce nie można stosować prawa obcego, które byłoby nie do pogodzenia z podstawowymi zasadami polskiego porządku prawnego. Projektowane
rozporządzenie stanowi zaś, że gdy chodzi o ocenę
skutków prawnych w Polsce związków partnerskich
zawartych za granicą, nie można posługiwać się klauzulą porządku publicznego.
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DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI

Problematyka prac komisji

R

ok 2011 r. był pracowitym okresem dla komisji senackich VII kadencji. Łącznie odbyły one 690 posiedzeń, rozpatrzyły 378 ustaw. Nadal pracowało
16 komisji stałych, a także powołane: uchwałą Komisji Gospodarki Narodowej w 2008 r. Podkomisja
„Przyjazne Państwo” i uchwałą Komisji Ustawodawczej w 2010 r. – Podkomisja do Zmian Konstytucji.
Pierwsza z nich nie obradowała w 2011 r., druga natomiast w tym okresie spotkała się 8 razy. Efektem jej
prac była podjęta 12 V 2011 r. przez Komisję Ustawodawczą uchwała w sprawie niektórych postanowień
zawartych w projekcie ustawy o zmianie Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej. Proponowano w niej m.in.
utrzymanie w art. 90 Konstytucji RP obowiązującej
większości 2/3 głosów niezbędnych w Senacie do
uchwalenia ustawy wyrażającej zgodę na ratyfikację
umowy międzynarodowej, na podstawie której Polska może upoważnić organizację międzynarodową
lub organ międzynarodowy do wykonywania kompetencji organów władzy publicznej w niektórych
sprawach.
W VIII kadencji pracę rozpoczęło również 16 komisji stałych, które w 2011 r. odbyły 72 posiedzenia,
rozpatrzyły 7 ustaw.
Komisja Regulaminowa i Spraw Senatorskich
VII kadencji podczas swych posiedzeń, których
14 zorganizowano w 2011 r., przygotowała 3 opinie
na temat formalnej poprawności oświadczeń senatorów o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności i 1 opinię w sprawie odwołania się
senatora do Prezydium Senatu od zarządzenia mar-

szałka Senatu w sprawie obniżenia uposażenia i diety
parlamentarnej. Komisja dokonała również analizy
oświadczeń senatorów o stanie majątkowym, składanych za rok 2009.
Komisja regulaminowa wydała też opinię o projekcie budżetu Kancelarii Senatu na rok 2012,
a także o projektach zarządzeń marszałka Senatu
i projektach uchwał Prezydium Senatu dotyczących spraw związanych ze zmianą kadencji. Ustosunkowała się również do wniosków Prezydium Senatu w sprawie nieusprawiedliwionej nieobecności
senatorów na posiedzeniach komisji i Senatu. Ponadto rozpatrzyła i przyjęła sprawozdanie z wydatkowania środków finansowych, przekazanych na
pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem
biur senatorskich w 2010 r. Komisja zaopiniowała
również projekty legislacji wewnętrznej związane
ze zmianą kadencji parlamentu.
Z inicjatywy Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw
Senatorskich przygotowano projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora
oraz ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. 9 VI 2011 r. Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia go do Sejmu.
Komisja Regulaminowa i Spraw Senatorskich VIII kadencji w 2011 r. odbyła 5 posiedzeń. Przygotowała
m.in. projekt uchwały Senatu w sprawie powołania komisji senackich, a także opinię o formalnej poprawności
oświadczenia senatora o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie.

Dostosowywanie prawa do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego
W 2011 r. Komisja Ustawodawcza odbyła 96 posiedzeń, rozpatrzyła 40 ustaw, 21 wyroków Trybunału Konstytucyjnego, 8 projektów inicjatyw uchwałodawczych, w tym 1 dotyczącą zmiany Regulaminu
Senatu, a także 5 projektów aktów unijnych. Wspólnie z Komisją Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przygotowała projekt opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Rady
w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania
i wykonywania orzeczeń sądowych w zakresie skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich, COM (2011) 127, zaakceptowaną następnie przez Senat.
Z inicjatywy Komisji Ustawodawczej zorganizowano seminarium poświęcone senackiemu projektowi ustawy o zrzeszeniach „Wolność zrzeszania się” (7 II 2011 r.). Wycofany 3 III 2011 r. przez
projektodawców projekt przewidywał możliwość
zrzeszania się w formie stowarzyszenia, stowarzyszenia zwykłego, zrzeszenia nierejestrowego i porozumienia partnerskiego. Regulował także sprawy

400. posiedzenie Komisji Ustawodawczej VII kadencji.

przekształcania, rozwiązywania, łączenia i podziału
zrzeszeń. Na innym posiedzeniu seminaryjnym senatorowie dyskutowali na temat zgodności z konstytucją przepisów ustawy o refundacji leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (12 IV 2011 r.).
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Komisja rozpatrzyła też informację prezesa Trybunału Konstytucyjnego o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału
Konstytucyjnego w 2010 r.
Jednym z zadań Komisji Ustawodawczej jest analizowanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i podejmowania działań ustawodawczych, mających na
celu ich realizację. W 2011 r. dzięki pracom komisji
Senat skierował do Sejmu 11 projektów ustaw dostosowujących przepisy prawa do orzeczeń Trybunału
Konstytucyjnego, z których 3 zostały uchwalone.
Były to projekty ustaw:
 o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka
(orzeczenie TK, sygn. akt K 35/09): przyznano
rzecznikom prawo nadawania statutu swoim
biurom;
 o zmianie ustawy – Kodeks pracy (orzeczenie
TK, sygn. akt P 4/10): przyznano pracownikom, objętym szczególną ochroną przewidzianą w ustawie o związkach zawodowych,
prawo żądania przywrócenia do pracy w razie
niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony lub na
czas wykonania określonej pracy;
 o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (orzeczenie TK, sygn. akt K 9/08):
zniesiono obowiązek uwzględnienia wniosku
o bonifikatę od opłaty przekształceniowej.
Sejm nie rozpatrzył projektów ustaw:
 o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw (orzeczenie TK, sygn. akt
P 28/09): umożliwiono wniesienie odwołania
do sądu lekarzom ukaranym karą upomnienia
lub nagany, którzy w okresie obowiązywania
ustawy o izbach lekarskich z 17 V 1989 r. nie
wnieśli odwołań;
 o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (orzeczenie TK, sygn. akt P 29/08):
wprowadzono 10-letni termin przedawnienia
nadpłaconych składek, przewidziano zawieszanie biegu terminu przedawnienia roszczeń płatnika (ubezpieczonego) wobec ZUS;

 o zmianie ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (orzeczenie TK, sygn. akt P 31/09): zniesiono kryterium domicylu jako przesłanki ograniczającej
prawo do uzyskania świadczeń z ZUS;
 o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów
powszechnych oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych (orzeczenie TK, sygn.
akt K 10/08): ograniczono zakres wstępnego
badania wniosku o zezwolenie na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej
(uchylenie immunitetu) wyłącznie do braków
formalnych standardowych; ewentualna bezzasadność takiego wniosku ma być badana
przez sąd dyscyplinarny;
 o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (orzeczenie TK, sygn. akt P 29/09):
uniemożliwiono wymierzenie osobie fizycznej, która naruszyła obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne lub innych
składek pobieranych przez ZUS, dodatkowej
opłaty jeśli podlega ona odpowiedzialności za
przestępstwo lub wykroczenie;
 o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
cywilnego (orzeczenie TK, sygn. akt S 5/09):
doprecyzowano tryb rozpoznawania skarg
o wznowienie postępowania – stwierdzenie
niekonstytucyjności przepisu, który stanowił
podstawę prawną orzeczenia sądu pierwszej
i drugiej instancji, umożliwi sądowi drugiej
instancji przekazanie sprawy do rozpoznania
sądowi pierwszej instancji;
 o zmianie ustawy – Prawo bankowe, ustawy
o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych (orzeczenie
TK, sygn. akt P 7/09 i P 1/10): podstawę do
dokonania wpisów w księgach wieczystych
mogą stanowić księgi rachunkowe banków
i sporządzone na ich podstawie wyciągi oraz
inne oświadczenia podpisane przez osoby
upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banków i opatrzone pieczęcią banku, a także sporządzone w ten sposób pokwitowania odbioru
należności;
 o zmianie ustawy o opłatach w sprawach
karnych (orzeczenie TK, sygn. akt SK 13/08):
umożliwiono zastosowanie zasad, obowiązujących przy wypłacaniu należności świadkom, biegłym oraz innym stronom postępowania karnego, takich jak w postępowaniu
cywilnym.
Komisja Ustawodawcza przygotowała też 2 projekty nowelizujące kodeks cywilny i kodeks postępowania cywilnego. Uzyskały one poparcie Senatu.
Propozycję wprowadzenia do k.p.c. tzw. odwołania
poziomego, które występuje w postępowaniu karnym oraz w sprawach o wykroczenia, przyjął Sejm.
Z kolei projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
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cywilny oraz niektórych innych ustaw, umożliwiający rozporządzenie konkretnym składnikiem majątkowym w formie darowizny na wypadek śmierci, nie
został rozpatrzony.
Komisja pracowała także nad inicjatywami wniesionymi przez inne komisje i grupę senatorów. Do
Sejmu wniesiono 14 projektów, 3 z nich stały się obowiązującym prawem. Były to ustawy:
 o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze,
ustawy o radcach prawnych oraz ustawy –
Prawo o notariacie: umożliwiono powołanie
przez ministra sprawiedliwości dodatkowych
komisji odwoławczych do rozpoznania odwołań od wyników egzaminów zawodowych:
adwokackiego, radcowskiego i notarialnego;
uchwały mają być podejmowane większością
2/3 głosów w obecności co najmniej połowy
członków komisji odwoławczej;
 o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach
nieletnich: doprecyzowano prawa i obowiązki
podmiotów wykonujących nadzór nad nieletnimi, w tym organizacji młodzieżowych lub innych organizacji społecznych, zakładów pracy
lub osób godnych zaufania;
 o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich: rozszerzono kompetencje rzecznika
o funkcje organu wizytującego do spraw zapobiegania torturom i innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo
karaniu; rzecznik ma też obowiązek regularnego sprawdzania sposobu traktowania osób
pozbawionych wolności, podczas tych spotkań
może rejestrować dźwięk lub obraz w miejscach pozbawienia wolności, a także przetwarzać wszelkie informacje, w tym dane osobowe.
Sejm nie rozpatrzył projektów ustaw:
 o funduszu sołeckim oraz niektórych innych
ustaw: umożliwiono składanie wniosków dotyczących przedsięwzięć wspólnych dla kilku
sołectw, stworzono system wsparcia eksperckiego dla sołectw zainteresowanych wykorzystaniem środków z funduszu.
 o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach: wznowiono nadawanie niektórych
odznaczeń wojskowych (Wojskowy Krzyż
Zasługi, Morski Krzyż Zasługi, Lotniczy Krzyż
Zasługi, Krzyż Armii Krajowej, Krzyż Batalionów Chłopskich, Krzyż Narodowego Czynu
Zbrojnego);
 o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych
innych ustaw: rozszerzono krąg osób polskiego pochodzenia, które mogą być uznane za
repatriantów, poprzez rezygnację z wymogu
zamieszkiwania w określonych państwach; zastąpiono dotację celową tzw. opłatą z budżetu państwa dla gmin na lokale mieszkalne dla
repatriantów;
 o petycjach: uregulowano zasady składania
i rozpatrywania petycji;

 o zmianie ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych: zaliczono okresy niewykonywania pracy na
skutek stosowania represji politycznych po
31 XII 1956 r., a przed 4 VI 1989 r. do kategorii
okresów składkowych, przy czym nie ustalono
górnej granicy ich wymiaru;
 o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
karnego: wprowadzono nowy rozdział do
kodeksu postępowania karnego „Zabezpieczenie roszczeń z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych”;
 o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw: zrezygnowano z sankcji, powodującej zwrot pism
procesowych bez wezwania do usunięcia braku dowodu doręczenia tych pism;
 o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych: umożliwiono udzielanie zamówień
publicznych nowo powstałym instytucjom
gospodarki budżetowej, zatrudniającym skazanych, czyli byłym przywięziennym zakładom pracy, funkcjonującym wcześniej jako
gospodarstwa pomocnicze;
 o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu
posła i senatora oraz ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej
przez osoby pełniące funkcje publiczne: doprecyzowano przepisy dotyczące senatorskich i poselskich oświadczeń o stanie majątkowym.
 o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
(inicjatywa przygotowana przez Komisję
Ustawodawczą i Komisję Obrony Narodowej): dostosowano do zasad obowiązujących
w NATO przepisy regulujące procedurę postępowania w wypadku przekroczenia granicy polskiej przez samoloty lub wykonywania
lotu w przestrzeni powietrznej RP bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami zezwolenia
lub w razie niestosowania się przez samolot
do wezwań i poleceń państwowego organu
zarządzania ruchem lotniczym lub samolotu
przechwytującego;
 o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego oraz ustawy o działach administracji rządowej: podporządkowano Urząd ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych Prezesowi Rady Ministrów, doprecyzowano zasady przyznawania
kombatantom doraźnej i okresowej pomocy
pieniężnej.
Komisja Ustawodawcza VIII kadencji w 2011 r.
spotkała się 8 razy, rozpatrzyła 3 projekty uchwał
i 7 orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.
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Budżet i finanse publiczne
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych
w 2011 r., podobnie jak w latach ubiegłych VII kadencji, była jedną z aktywniejszych stałych komisji
senackich. W tym okresie odbyła 32 posiedzenia,
rozpatrzyła 33 ustawy. Zgodnie ze swymi kompetencjami, rozpatrzyła ustawę budżetową na rok
2011 w zakresie części i planów finansowych właściwych przedmiotowemu zakresowi jej działania,
a także opinie komisji branżowych o tej ustawie.
W analizowanym okresie komisja dwukrotnie wydawała opinie na temat „zielonych ksiąg”, opublikowanych przez Komisję Europejską. „Zielona księga” w sprawie przyszłości podatku VAT: „W stronę
prostszego, solidniejszego i wydajniejszego systemu
podatku VAT”, zawierała informacje dotyczące: opodatkowania transakcji transgranicznych w ramach
jednolitego rynku UE; statusu podatkowego organów władzy publicznej; opodatkowania transakcji
dokonywanych przez spółki holdingowe; zwolnienia
z podatku VAT; odliczeń; usług świadczonych globalnie; procesu prawodawczego; mechanizmów szybkiego reagowania; stawek podatku VAT oraz ograniczeń obciążeń administracyjnych. Publikacja tego
dokumentu służyła przeprowadzeniu szerokich konsultacji społecznych na temat funkcjonowania tego
podatku. Komisja Budżetu i Finansów Publicznych na
posiedzeniu 23 II 2011 r. poparła działania Komisji
Europejskiej służące usprawnieniu systemu podatku
VAT, ograniczeniu kosztów przestrzegania przepisów
podatkowych, a także kosztów poboru tego podatku.
Z „Zieloną księgą w sprawie gier hazardowych oferowanych w Internecie w obrębie rynku wewnętrznego” komisja budżetu zapoznała się 12 IV 2011 r.
wspólnie z Komisją Gospodarki Narodowej. Komisja Budżetu i Finansów Publicznych rozpatrzyła także wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie
wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych. Po wysłuchaniu informacji Ministerstwa Finansów i w wyniku przeprowadzonej
dyskusji poparła projekt dyrektywy w zakresie, w jakim ma ona na celu uproszczenie i zwiększenie wydajności systemów opodatkowania osób prawnych
w Unii Europejskiej, wraz z uwagami zawartymi
w stanowisku rządu.
Wspólnie z Komisją Gospodarki Narodowej oraz
Komisją Spraw Unii Europejskiej komisja budżetu zaję-

ła się oceną propozycji Komisji Europejskiej w sprawie
wstępnej koordynacji polityk gospodarczych krajów
członkowskich UE w 2011 r., zawartych w komunikacie do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu
Regionów „Roczna wizja wzrostu gospodarczego:
wsparcie całościowej odpowiedzi UE na kryzys”. Zapoznała się również ze stanem przygotowań rządu do
realizacji zadań przewidzianych w pierwszym semestrze europejskim 2011 r., a także z formami i zasadami współpracy Senatu i rządu w ramach pierwszego
i kolejnych semestrów europejskich.
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, z uwagi na
przedmiot zainteresowań, wyraziła także opinię w sprawie petycji dotyczącej zapewnienia prawa inwestora do
skargi przeciwko systemowi rekompensat. Zdaniem jej
autorów, dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
Europy z 1997 r. w sprawie systemu rekompensat dla
inwestorów została nieprawidłowo transponowana do
prawodawstwa polskiego, ponieważ praktycznie uniemożliwia realizację prawa inwestora do skargi. Autorzy
petycji postulowali podjęcie inicjatywy ustawodawczej,
zmierzającej do precyzyjnego określenia zasad wnoszenia skutecznych środków zaskarżenia przeciwko systemowi rekompensat, a także do stworzenia prawnych
podstaw pełnej ochrony inwestorów przed ryzykiem
oszustw, nadużyć administracyjnych lub błędów operacyjnych, powodujących brak możliwości wywiązania
się przez przedsiębiorstwo inwestycyjne z obowiązku
zwrotu aktywów klientom. Po zapoznaniu się z opiniami Ministerstwa Finansów, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i Krajowej Rady Syndyków komisja
nie stwierdziła potrzeby podejmowania postulowanej
inicjatywy ustawodawczej.
Członkowie prezydium komisji w maju 2011 r.
w Warszawie wzięli udział w spotkaniach związanych
z przewodniczeniem Polski w Radzie Unii Europejskiej podczas wizyty delegacji ECON (PE) i BUDG
(PE), a we wrześniu 2011 r. uczestniczyli w spotkaniu
przewodniczących komisji właściwych do spraw finansów Polski i Unii Europejskiej.
Komisja budżetu VIII kadencji w 2011 r. spotkała
się 6 razy, m.in. rozpatrzyła 2 ustawy (nowelizacja
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych; ustawa
o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją
ustawy budżetowej).

Polityka gospodarcza
Podobnie jak w poprzednich latach VII kadencji,
w 2011 r. Komisja Gospodarki Narodowej była jedną z aktywniej pracujących komisji branżowych. Odbyła 72 posiedzenia, rozpatrzyła 54 ustawy.
Najbardziej widocznym przejawem aktywności komisji były posiedzenia seminaryjne, poświęcone pro-

blemom związanym z najistotniejszymi dziedzinami
gospodarki.
Kilka spotkań tradycyjnie już dotyczyło energetyki:
 Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze
źródeł odnawialnych, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki wiatrowej, pomp ciepła
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i fotowoltaiki (19 I 2011 r.): zapoznanie z podstawami prawnymi, a także założeniami planu w zakresie energii ze źródeł odnawialnych
w sektorach: transportowym, energii elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia; m.in. przewidywane zużycie energii ze źródeł odnawialnych
w perspektywie 2010–2020, w podziale na
poszczególne technologie (np. energia wiatrowa, geotermalna, biomasa, fotowoltaika,
biogaz); przewidywana moc w źródłach wiatrowych; przewidywany podział sektora elektroenergetyki OZE (odnawialne źródła energii)
na poszczególne technologie w 2020 r.; przewidywane zużycie energii z OZE w sektorze
ciepła i chłodu oraz w sektorze transportu; informacja o działaniach Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
wspierających przedsięwzięcia w zakresie OZE
i obiektów wysoko sprawnej kogeneracji (m.in.
dopłaty do częściowej spłaty kapitału kredytów
bankowych, przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych, dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych); zapoznanie
z opiniami przedstawicieli organizacji pozarządowych związanych z wytwarzaniem energii
z OZE.
 Informacja Ministerstwa Skarbu Państwa
o prywatyzacji spółek energetycznych Enea
SA i Energa SA (25 I 2011 r.): zapoznanie z warunkami zawarcia transakcji sprzedaży akcji
ENERGI SA i ENEI SA oraz przebiegiem prywatyzacji tych spółek.
 Informacja o realizacji projektu budowy rurociągu Brody – Płock (15 III 2011 r.): stan i perspektywy realizacji projektu budowy rurociągu (m.in. opracowanie studium wykonalności
i wniosku o dofinansowanie projektu, przygotowanie raportu o przebiegu trasy planowanego rurociągu, rozpoczęcie prac nad przygotowaniem raportu o oddziaływaniu projektu
na środowisko, wytyczenie korytarza przebiegu trasy rurociągu dla celów środowiskowych,
ustalenie zakresu prac związanych z obserwacją środowiskową i wyznaczenie najbardziej
„wrażliwych” terenów, rozpoczęcie procedury notyfikacji pomocy publicznej), mającego
w przyszłości dostarczać ropę kaspijską do
odbiorców w Polsce i innych krajach europejskich, co znacznie zwiększyłoby bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej; przeszkody w realizacji inwestycji, np. długotrwałe
procedury uzyskiwania decyzji środowiskowych; zagrożenie utratą niewykorzystanych
środków finansowych w razie przekroczenia
terminu (koniec 2015 r.), określonego w programie operacyjnym; konieczność skoordynowania i zjednoczenia działań stron zaangażowanych w realizację projektu zarówno na
poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

Uznając ten problem za niezwykle ważny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, 23 III 2011 r. komisja
przyjęła stanowisko w tej sprawie. Przypomniano
w nim, że inwestycja ta jest wpisana, jako działanie
priorytetowe, do dokumentów rządowych: „Energetycznej strategii Ukrainy do roku 2030” oraz „Polityki
energetycznej Polski do 2030 r.”, a w 2008 r. projekt
znalazł się na liście projektów indywidualnych programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko”
z rezerwacją 495 mln zł do wykorzystania do końca
2015 r. Na podstawie informacji uzyskanych podczas posiedzenia komisja stwierdziła, że realizacja
projektu jest zagrożona. Mając na względzie potrzebę wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego
Polski, Komisja Gospodarki Narodowej stanęła na
stanowisku, że zakończenie budowy rurociągu Brody – Płock do końca 2015 r. „winno być przedmiotem szczególnej troski rządu”. Komisja dostrzegła
też potrzebę wzmocnienia i lepszego skoordynowania działań zmierzających do skutecznej realizacji
projektu zarówno na poziomie międzyrządowym
(Polska i Ukraina), jak i ministerialnym oraz samorządowym. Komisja uznała ponadto za konieczne
wskazanie po stronie polskiej jednego ministerstwa
odpowiedzialnego za realizację projektu.
Podczas posiedzenia wspólnego z Komisją Spraw
Unii Europejskiej, 11 I 2011 r., Komisja Gospodarki Narodowej zapoznała się z informacją rządu na
temat „Rynek wewnętrzny – nowe sposoby na ożywienie wzrostu gospodarczego po kryzysie jako
priorytet polskiej prezydencji w drugiej połowie
2011 r.” (omówienie komunikatu opublikowanego
przez Komisję Europejską na podstawie dokumentu
„Nowa strategia na rzecz jednolitego rynku. W służbie gospodarki i społeczeństwa Europy”, zawierającego 50 propozycji działań na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy, przedsiębiorczości i wymiany).
Senatorowie poruszali kwestie dotyczące m.in. konkurencyjności rynków rolnych państw Unii Europejskiej, które w produkcji muszą zachować określone
standardy, i krajów spoza Europy nieograniczonych
różnymi wymaganiami. Wskazywano na próby renacjonalizacji polityki narodowej dotyczącej rynku
wewnętrznego. Mówiono o ochronie praw konsumentów, w tym m.in. o uznawaniu identyfikacji
kart płatniczych oraz prawie do informacji na temat
zaangażowania techniki i technologii związanych
z wytwarzaniem danego produktu, okresem jego
użytkowania i utylizacją.
Zagadnieniom dotyczącym polskiej prezydencji,
a związanym z przedmiotem działania Komisji Gospodarki Narodowej w tym czasie zostało poświęcone jej posiedzenie 11 V 2011 r., podczas którego
senatorowie poznali plan spotkań na poziomie parlamentarnym w Polsce i w Brukseli.
Kilka posiedzeń komisja gospodarki przeznaczyła
na omówienie dokumentów, opublikowanych przez
Komisję Europejską, w których poruszano zagadnienia gospodarcze:
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 Opinia w sprawie opublikowanej przez Komisję Europejską „Zielonej księgi w sprawie
modernizacji polityki UE w dziedzinie zamówień publicznych. W kierunku zwiększenia
skuteczności europejskiego rynku zamówień”, mającej na celu modernizację unijnych regulacji w dziedzinie zamówień publicznych w 6 obszarach: zakresu regulacji,
procedury udzielania zamówień, zwiększenia dostępności europejskiego rynku zamówień, wykorzystania zamówień do wspierania realizacji celów z zakresu innych polityk,
praktyk antykonkurencyjnych oraz dostępu
wykonawców z państw trzecich do rynku UE
(29 III 2011 r.).
 Opinia w sprawie opublikowanej przez Komisję
Europejską „Zielonej księgi w sprawie gier hazardowych oferowanych w Internecie w obrębie rynku wewnętrznego”, wspólnie z Komisją
Budżetu i Finansów Publicznych (12 IV 2011 r.).
 Ocena – wspólnie z Komisją Spraw Unii Europejskiej oraz Komisją Budżetu i Finansów
Publicznych – propozycji Komisji Europejskiej w sprawie wstępnej koordynacji polityk
gospodarczych krajów członkowskich UE
w 2011 r., zawartych w komunikacie do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
i Komitetu Regionów „Roczna wizja wzrostu gospodarczego: wsparcie całościowej
odpowiedzi UE na kryzys” (potrzeba ścisłej
konsolidacji fiskalnej, reformy strukturalne
na rzecz zwiększenia poziomu zatrudnienia, zapoznanie się ze stanem przygotowań
rządu do realizacji zadań przewidzianych
w pierwszym semestrze europejskim 2011 r.;
omówienie form i zasad współpracy Senatu i rządu w kolejnych semestrach europejskich.
 Spotkanie z przedstawicielami Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
Parlamentu Europejskiego (19 V 2011 r.):
omówienie ogólnych kwestii politycznych dotyczących rynku wewnętrznego; wybranych
projektów z „12 dźwigni dla jednolitego rynku
na 2012 r.”, zdefiniowanych w komunikacie
Komisji Europejskiej „Single Market Act”; swobodnego przepływu usług i rewizji dyrektywy
usługowej; dyskusja na temat wzajemnego
uznawania kwalifikacji zawodowych, funkcjonowania dyrektywy usługowej, alternatywnego rozstrzygania sporów konsumenckich,
elektronicznej identyfikacji i elektronicznego
uwierzytelniania dokumentów, funkcjonowania zamówień publicznych.
 Informacja na temat średnio- i długookresowych kierunków rozwoju jednolitego rynku
w UE w kontekście strategii „Europa 2020”
i 12 projektów komisarza Michela Bariera,

wspólnie z Komisją Spraw Unii Europejskiej
(15 VI 2011 r.): pozytywna ocena większości
propozycji przez polski rząd (modernizacja
przepisów dotyczących uznawania kwalifikacji zawodowych, świadczenia usług,
delegowania pracowników, ochrony praw
własności intelektualnej, wzmacnianie infrastruktury transportowej, energetycznej,
cyfrowej; powstanie niepokojących zjawisk
(tzw. podatek energetyczny, powiązany
z emisją CO2, ramy prawne funkcjonowania
małych i średnich firm).
 Informacja na temat realnych i potencjalnych źródeł finansowania celów strategii
„Europa 2020” w świetle założeń do wieloletnich ram finansowych UE na lata 2014–
2020, wspólnie z Komisją Spraw Unii Europejskiej (27 VII 2011 r.): wpływ wdrażania
strategii „Europa 2020” na przyszły budżet
UE (najważniejsze obszary finansowania:
rozwój gospodarki opartej na wiedzy, tzw.
rozwój inteligentny, wspieranie gospodarki przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej, wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej
spójność społeczną i terytorialną; priorytety przyszłego budżetu UE (infrastruktura
o zasięgu ogólnoeuropejskim, badania i innowacje, edukacja i kultura, ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianie klimat,
wspólna polityka rolna, inwestycje w kapitał ludzki, ochrona granic zewnętrznych).
Komisja Gospodarki Narodowej na swym posiedzeniu 19 I 2011 r. zapoznała się ponadto z raportem firmy Ernst & Young: „Konkurując o wzrost”,
zawierającym wyniki badań, dotyczących warunków powrotu przedsiębiorstw na ścieżkę wzrostu
w nowych warunkach rynkowych na świecie po
kryzysie finansowym (68% polskich spółek za czynnik najbardziej wpływający na konkurencyjność
przedsiębiorstw uznało budowanie własnej marki
i reputację; 59% – zdolność do szybkiego przeorganizowania firmy; 45% – zdolność do konkurencyjności kosztowej produkcji; tylko 9% deklaruje
dostosowanie się do zwiększenia popytu natychmiast, a 50% – w ciągu 6 miesięcy; 68% polskich
przedsiębiorców stawia m.in. na jakość i transparentność informacji, potrzebę poprawy polityki
ładu korporacyjnego, zarządzania ryzykiem i zgodności z regulacjami (50%), na właściwe kontakty
z władzami podatkowymi.
Członkowie komisji gospodarki podjęli również
próbę odpowiedzi na pytanie, na ile polska gospodarka jest innowacyjna (23 III 2011 r.). Zapoznano
się z informacją na temat efektów wdrażania programu operacyjnego „Innowacyjna gospodarka” (około
6000 umów o dofinansowanie projektów o wartości
ponad 25 mld zł), a także działań resortu gospodarki na rzecz wzrostu innowacyjności polskiej gospo-
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darki (przygotowywanie „Strategii innowacyjności
i efektywności gospodarki”, wyznaczającej kierunki
interwencji w zakresie zwiększania innowacyjności
i konkurencyjności gospodarki). W trakcie dyskusji
oceniono, że w Polsce działalność innowacyjna jest
rozproszona i mało efektywna, brak mechanizmów
rzetelnej oceny wysokości i wykorzystania przeznaczonych środków, a także rozwiązań wspierających
podejmowanie ryzyka związanego z wprowadzaniem nowych technologii.
Podobnie jak w latach ubiegłych VII kadencji, w kręgu zainteresowań Komisji Gospodarki Narodowej znalazły się kwestie związane z funkcjonowaniem transportu kolejowego i stanem ruchu drogowego:
 Informacja Ministerstwa Infrastruktury o sytuacji na kolei (27 I 2011 r.): zapoznanie
z wyjaśnieniami przyczyn chaosu w grudniu
2010 r., działaniami resortu zmierzającymi
do poznania przyczyn zaistniałych okoliczności (m.in. zobowiązanie PKP Intercity SA do
próby dostosowania oferty połączeń do ich
obsługi z uwzględnieniem możliwości taboru; zobowiązanie PKP PLK SA do urealnienia
czasu jazdy pociągów w związku z trwającymi
modernizacjami oraz wprowadzonymi korektami prędkości; zobowiązanie PKP PLK SA do
ścisłej współpracy z przewoźnikami przy opracowywaniu rozkładu jazdy; przygotowywanie
projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym); planami prywatyzacyjnymi spółek: PKP Cargo, PKP Telekomunikacja
i PKP Energetyka.
 „Jak usprawnić proces realizacji inwestycji
kolejowych i zminimalizować ryzyko utraty
środków europejskich?” (14 VII 2011 r.): analiza największych zagrożeń dla procesu inwestycyjnego na kolei, bariery w efektywnym
wykorzystaniu środków z funduszy europejskich; potrzeba powołania Rady Inwestycji
Kolejowych; działania rządu w celu wykorzystania funduszy UE na inwestycje kolejowe;
czynniki mające wpływ na realizację inwestycji kolejowych (nieterminowa i niewłaściwa
realizacja kontraktów przez biura projektowe; niedotrzymywanie terminów zakończenia kolejnych etapów inwestycji, umożliwiające rozliczenie projektów w perspektywie
2007–2013; mała zdolność absorpcyjna sektora kolejowego; niższe od przewidywanych
w kosztorysach oferty przetargowe; częste
zmiany prawa; opóźnienia spowodowane
długotrwałym procesem wypełniania warunków środowiskowych); działania naprawcze
resortu infrastruktury (monitoring projektów
realizowanych przez PKP PLK SA i wzmocnienie procesu oceny dokumentacji, przekazywanej przez wykonawców w ramach realizacji zawartych umów, powołanie zespołów
branżowych do oceny dokumentacji i kon-

sultacji, projekty rewitalizacyjne, zobowiązanie zarządu PKP PLK SA do zmiany struktury
organizacyjnej pionu inwestycyjnego); ocena
sytuacji PKP PLK SA; realizowane projekty inwestycyjne na kolei.
 Sprawozdanie „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działania realizowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2010 r. oraz
rekomendacje na rok 2011”, wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisją Praw Człowieka
Praworządności i Petycji (20 VII 2011 r.): spadek zarówno liczby wypadków drogowych,
jak i rannych oraz ofiar śmiertelnych; główne
przyczyny wypadków, sprawcy wypadków;
wypadki z udziałem dzieci do lat 14; działania świadomościowe-edukacyjne; konieczność kontynuacji działań świadomościowych,
usprawniania form komunikacji ze społeczeństwem, promowania alternatywnych środków
transportu, edukacji zarządców dróg w zakresie metod i środków uspokojenia ruchu, inicjowania zmian legislacyjnych i stymulowania
rozwoju infrastruktury.
Komisja Gospodarki Narodowej jedno ze swoich
posiedzeń (12 IV 2011 r.) poświęciła także ocenie
wpływu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na działalność
firm zajmujących się produkcją leków i obrotem
nimi w Polsce. Senatorowie zapoznali się m.in.
z opiniami przedstawicieli Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Związku Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych,
a także z analizą rynku farmaceutycznego, zawartą
w raporcie „Polska na tle innych krajów EU. Analiza skutków wprowadzenia nowej ustawy na rynek
farmaceutyczny”.
Z inicjatywy Komisji Gospodarki Narodowej, we
współpracy ze Stowarzyszeniem Działaczy Samorządu Pracowniczego, Katedrą Socjologii Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej, Katedrą Ekonomii Instytucjonalnej Uniwersytetu Łódzkiego oraz
Katedrą Socjologii Polityki Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego, zorganizowano konferencję
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„30
30 lat
l ustawy o samorządzie
d i załogi
ł i przedsiębiord i bi
stwa państwowego” (16 IX 2011 r.). Uczestniczyli
w niej parlamentarzyści, przedstawiciele związków
zawodowych, byli i obecni działacze samorządów
pracowniczych i środowisk naukowych. W trakcie
konferencji odbyły się 3 sesje. Pierwsza została poświęcona gospodarczym, społecznym i politycznym
funkcjom rad pracowniczych w latach 1981–89.
Tematem drugiej sesji był „Samorząd pracowniczy
w III RP, czyli nieodrobiona lekcja transformacji”,
a trzeciej – „Pomiędzy ekonomią społeczną a partycypacją polityczną”.
15 III 2011 r. Komisja Gospodarki Narodowej odwiedziła Instytut Lotnictwa w Warszawie, główne
centrum badawczo-rozwojowe i projektowe w Polsce w dziedzinie lotnictwa, którego działalność cieszy
się międzynarodowym uznaniem.
Członkowie komisji wizytowali też 24 III 2011 r.
Specjalną Strefę Ekonomiczną EURO-PARK Mielec,
jedną z najlepszych tego typu stref w Polsce. Senatorowie odwiedzili kilka zakładów funkcjonujących na
tym obszarze i zapoznali się z warunkami prowadzenia działalności gospodarczej.
W I półroczu 2011 r. poprzedzającym polską prezydencję komisja odbyła cykl spotkań z przedstawicielami Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego:
 Wizyta studyjna (przewodniczący komisji senator Jan Wyrowiński, senatorowie Grzegorz
Banaś i Stanisław Jurcewicz) przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji parlamentarnych w Brukseli, zaangażowanych
w realizację parlamentarnego wymiaru prezydencji (19–21 IV 2011 r.): spotkania m.in.
z komisarzem ds. energii Gunterem Oetingerem, przewodniczącym Komisji ds. Rynku
Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
Malcolmem Harbourem i przewodniczącą
Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych Sharon Bowles.
 Spotkanie w Warszawie (19 V 2011 r.) z członkami Komisji ds. Rynku Wewnętrznego
i Ochrony Konsumentów Parlamentu Europejskiego (IMCO): obrady na temat spraw związanych z funkcjonowaniem rynku wewnętrznego, swobodnego przepływu usług oraz

rewizji Dyrektywy Usługowej, wybranych zagadnień z „12 projektów dla jednolitego rynku
na 2012 r.”, zdefiniowanych w Komunikacie
Komisji Europejskiej Single Market Act (SMA)
z 13 IV 2011 r.
 Spotkania z przedstawicielami Komisji Handlu
Międzynarodowego (INTA) oraz Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parlamentu
Europejskiego w Warszawie (28 VI 2011 r.): polskie
priorytety w zakresie handlu zagranicznego,
w szczególności kontakty handlowe z Rosją;
wymiana poglądów na temat: energii, technologii informacyjno-komunikacyjnych, badań,
innowacji i konkurencyjności oraz priorytetów
polskiej prezydencji w zakresie nauki i wyższej
edukacji.
Po rozpoczęciu polskiej prezydencji przewodniczący komisji senator Jan Wyrowiński jako współgospodarz brał udział w spotkaniach przewodniczących
komisji branżowych parlamentów narodowych:
 Spotkanie przewodniczących komisji właściwych ds. gospodarczych, polityki regionalnej
i infrastruktury (Sejm RP 18 VII 2011 r.) nt.
„Polityka spójności jako skuteczna, efektywna
i terytorialnie zróżnicowania odpowiedź na
wyzwania rozwojowe Unii Europejskiej”: dyskusja o znaczeniu i kształcie polityki spójności
po 2013 r., Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) i polityce spójności w kontekście
strategii „Europa 2020”.
 Spotkanie – m.in. z udziałem wiceprezesa
Rady Ministrów Waldemara Pawlaka i b. komisarza UE ds. rynku wewnętrznego i konkurencji prof. Mario Contiego – przewodniczących komisji właściwych ds. gospodarczych
(Senat RP 24–25 VII 2011 r.) nt. „Wpływu
kryzysu finansowo-gospodarczego na przyszłość jednolitego rynku”: dyskusja o źródłach finansowania działań na rzecz umocnienia jednolitego rynku w obecnej i nowej
perspektywie finansowej, o nowych zobowiązaniach wobec jednolitego rynku oraz działaniach PE na rzecz wzmocnienia jednolitego
rynku w warunkach kryzysu ekonomiczno-finansowego.
 Spotkanie – m.in. z udziałem komisarza ds. energii
UE Günthera Oettingera i prezesa Europejskiego
Banku Inwestycyjnego Philippe’a Maystadta
– przewodniczących komisji właściwych ds.
gospodarczych (Senat RP 11–12 IX 2011 r.)
nt. „Potrzeb i możliwości finansowania polityki energetycznej UE do 2020 r.”: omówienie
celów i realizacji europejskiej polityki energetycznej do 2020 r. w warunkach kryzysu
finansowo-gospodarczego, roli i możliwości
Europejskiego Banku Inwestycyjnego we
współfinansowaniu celów europejskiej polityki energetycznej i szans osiągnięcia bezpieczeństwa energetycznego UE przy racjona-
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lizacji wysokości nakładów inwestycyjnych,
kosztów społecznych i środowiskowych.
 Spotkanie Komisji ds. Rynku Wewnętrznego
i Ochrony Konsumentów Parlamentu Europejskiego z właściwymi komisjami parlamentów
narodowych (Bruksela 10–11 X 2011 r.) nt.
„Jednolitego rynku: stan na dziś i wyzwania na
przyszłość”: bilans działań podjętych na rzecz

przyszłości jednolitego rynku m.in. w zakresie
mobilności obywateli, ochrony konsumentów,
zamówień publicznych i e-rynku, debata na temat zarządzania jednolitym rynkiem.
Podczas 2 miesięcy pracy w 2011 r. komisja gospodarki VIII kadencji odbyła 4 posiedzenia, w czasie
których m.in. rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy
o systemie ubezpieczeń społecznych.

Petycje, prawa i wolności obywatelskie
Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
w 2011 r., podobnie jak w latach ubiegłych VII kadencji, działała niezwykle aktywnie. Podczas swych
91 posiedzeń rozpatrzyła 60 ustaw, czyli najwięcej
spośród wszystkich komisji senackich.
Począwszy od 2009 r., jednym z ważniejszych zadań komisji jest rozpatrywanie petycji. W 2011 r. marszałek Senatu skierował ich do niej 11, w tym 4 petycje zbiorowe i 7 indywidualnych.
Ponadto komisja kontynuowała prace nad 9 petycjami skierowanymi do niej w 2010 r. Autorzy petycji
postulowali: zwiększenie wymiaru zasiłku opiekuńczego dla osób sprawujących opiekę nad dzieckiem
niepełnosprawnym; zobowiązanie administracji publicznej do zatrudniania osób niepełnosprawnych
w wysokości co najmniej 6% ogółu zatrudnionych;
zapewnienie prawa inwestora do skargi na system
rekompensat; zobowiązanie organów emerytalno-rentowych do informowania świadczeniobiorców
o zmianach prawnych mogących mieć wpływ na
wysokość otrzymywanego indywidualnego świadczenia; zmianę ustawy z 7 VII 1994 r. – Prawo budowlane w zakresie wydłużania okresu pozwolenia
użytkowania dla tymczasowych obiektów budowlanych; zwiększenie kwot wolnych od egzekucji
prowadzonej na podstawie ustawy z 17 XII 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych; zmiany prędkości na autostradach
i drogach ekspresowych; zmianę uprawnień rad gmin
do różnicowania stawek podatku od nieruchomości;
ustanowienie 29 września Ogólnopolskim Dniem
Wychowania Przedszkolnego; zmianę finansowania
partii politycznych.
Ostatecznie w 2011 r. Komisja Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji wniosła do marszałka Senatu projekty ustaw:
 o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych;
 o zmianie ustawy o rencie socjalnej;
 o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(17 III 2011 r. Senat podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy);
 o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Komisja przedstawiła ponadto projekt uchwały, na
podstawie którego Senat 30 III 2011 r. podjął uchwałę
w sprawie ustanowienia kwietnia miesiącem pamięci

o ofiarach niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück.
Z tą problematyką wiązała konferencja „Odzyskać
z niepamięci – w 66. rocznicę wyzwolenia kobiecego
obozu koncentracyjnego w Ravensbrück”, 8 IV 2011 r.
zorganizowana przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej oraz Radą Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa, Fundacją na rzecz Kobiet „Ja kobieta”
i Fundacją „Mecenat sztuki”.

Podczas spotkania przypomniano m.in., że więźniarkami Ravensbrück były najbardziej reprezentatywne przedstawicielki naszego narodu, m.in. wybitna rysowniczka Maja Berezowska, historyk sztuki Karolina
Lanckorońska, publicystka i powieściopisarka Halina
Krahelska, uczestniczki Powstania Warszawskiego.
Przedstawiono inicjatywy IPN na rzecz utrwalania pamięci o więźniarkach tego obozu. Obecne na konferencji byłe więźniarki mówiły m.in. o tym, jak radziły
sobie w trudnej, powojennej rzeczywistości, o wieloletniej solidarności i głębokim poczuciu wspólnoty.
Zaapelowały o pamięć o tych dzielnych i wspaniałych kobietach, którym nie udało się przeżyć obozu,
a na śmierć szły z podniesioną głową.
Senackiemu projektowi ustawy o zrzeszeniach
poświęcono seminarium „Wolność zrzeszania
się”, zorganizowane 7 II 2011 r. przez Komisję
Ustawodawczą oraz Komisję Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji. Komisja wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Administracji
Państwowej oraz Komisją Gospodarki Narodowej
rozpatrzyła sprawozdanie „Stan bezpieczeństwa
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ruchu drogowego. Działania realizowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2010 r.
oraz rekomendacje na rok 2011”.
Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Europejskiej wspólnie z Komisją Ustawodawczą
oraz Komisją Spraw Unii Europejskiej przygotowała
także projekt opinii w sprawie niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Rady
w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania
i wykonywania orzeczeń sądowych w zakresie skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich.
Komisja wyrażała także opinie w sprawie opublikowanych przez Komisję Europejską „Zielonych ksiąg.
W 2011 r. były to:
 „Ograniczenie formalności administracyjnych w stosunku do obywateli – swobodny
przepływ dokumentów urzędowych i uznawanie skutków powodowanych przez akty
stanu cywilnego”: początek konsultacji na
temat swobodnego przepływu dokumentów,
chodzi o swobodny przepływ dokumentów
urzędowych i uznawanie skutków powodowanych przez akty stanu cywilnego; komisja
uznała postulat podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do ograniczenia formalności administracyjnych za zasadny;
 „Zwiększenie wzajemnego zaufania w ramach europejskiej przestrzeni sądowej – zielona księga w sprawie stosowania przepisów
UE dotyczących wymiaru sprawiedliwości
w sprawach karnych w obszarze pozbawienia wolności”: początek konsultacji na temat
stosowania przepisów UE dotyczących wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych
w obszarze pozbawienia wolności; komisja
zapoznała się z propozycjami zawartymi
w księdze.
Do zadań komisji w analizowanym okresie należało również wydanie opinii o kandydatach
na członków Rady Instytutu Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu.
Zgodnie ze swymi kompetencjami, w 2011 r.
komisja praw człowieka rozpatrywała informacje
o działalności w roku 2010: Sądu Najwyższego,
Rzecznika Praw Obywatelskich, Instytutu Pamięci
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu, Krajowej Rady Sądownictwa,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Policji (w zakresie art. 19 ustawy o Policji), a także informację
prokuratora generalnego o łącznej liczbie osób, wobec których został skierowany wniosek o zarządze-

nie kontroli i utrwalenia rozmów lub wniosek o zarządzenie kontroli operacyjnej.
W analizowanym okresie członkowie Komisji Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji odbyli szereg
spotkań na szczeblu międzynarodowym:
 spotkanie z ambasador Lailą Bahaa Elwin,
zastępcą ministra spraw zagranicznych do
spraw praw człowieka oraz społecznego
i międzynarodowego humanitaryzmu Arabskiej Republiki Egiptu (26 I 2011 r.), dotyczące rezolucji Parlamentu Europejskiego
w sprawie sytuacji chrześcijan w Krajach Bliskiego Wschodu;
 spotkanie z dyrektorem Agencji Praw Podstawowych UE Mortenem Kjaerumem (7 IV 2011 r.),
prezentujące działalność agencji;
 spotkanie z delegacją Komisji ds. Petycji niemieckiego Bundestagu (27 IV 2011 r.), zapoznające z zakresem i trybem jej pracy;
 spotkanie – wspólnie z Komisją Rodziny
i Polityki Społecznej, sejmowymi komisjami:
Polityki Społecznej i Rodziny oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka, a także z Parlamentarną Grupą Kobiet – z Komisją ds. Kobiet
i Równouprawnienia Parlamentu Europejskiego (18 V 2011 r.), poświęcone zagadnieniom
związanym m.in. ze zwiększającą się rolą
kobiet na rynku pracy i ich udziałem w życiu
publicznym, z godzeniem ról zawodowych
i rodzinnych, przeciwdziałaniem przemocy
w rodzinie, ze staraniami o zmniejszenie różnicy w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn za
pracę tej samej wartości;
 spotkanie – wspólnie z Komisją Ustawodawczą, Komisją Regulaminową, Etyki i Spraw
Senatorskich oraz sejmową Komisją Sprawiedliwości i Praw Człowieka – z członkami
Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego
(17 VI 2011 r.), poświęcone regulacjom testamentowym i spadkowym, gwarancjom
praw spadkobierców, ustalaniu jurysdykcji,
uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych,
uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w zakresie skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich, ułatwieniu
przepływu orzeczeń i dokumentów urzędowych między państwami członkowskimi.
W ciągu 2 miesięcy pracy w 2011 r. Komisja Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji VIII kadencji odbyła 5 posiedzeń. Podczas 1 z nich wyraziła opinie
w sprawie kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa i do Krajowej Rady Prokuratury.

108

kronika senatu '11.indb 108

16-05-12 15:55:01

DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI

Polityka społeczna
W 2011 r. Komisja Rodziny i Polityki Społecznej
VII kadencji zebrała się na 41 posiedzeniach, podczas
których rozpatrzyła 30 ustaw. W VIII kadencji senatorowie spotkali się 3 razy, pracowali nad 2 ustawami.
Działalność legislacyjna stanowiła podstawową
formę aktywności komisji. Ustawy, kierowane do niej
przez marszałka Senatu, związane były z zakresem
przedmiotowym jej pracy. W centrum zainteresowania senatorów zawsze znajdowały się zagadnienia
dotyczące zabezpieczenia społecznego i szeroko rozumianej polityki społecznej. Poruszano m.in. tematy
związane z polityką prorodzinną, opieką nad kobietami w ciąży i dziećmi, procedurami adopcyjnymi, prawem ojców do opieki nad dzieckiem, sytuacją osób
starszych czy niepełnosprawnych, przeciwdziałaniem
wykluczeniu społecznemu, wolnością zrzeszania się
i finansowaniem trzeciego sektora,czy zarządzaniem
środowiskiem pracy w Polsce.
Jeśli chodzi o legislację, komisja rodziny VII kadencji rozpatrzyła m.in. ustawę o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3, która ma pomóc w likwidacji barier
hamujących powstawanie nowych miejsc w żłobkach i wesprzeć rodziny w zapewnieniu dzieciom odpowiedniej edukacji. Przedmiotem prac senatorów
była także, wywołująca liczne kontrowersje, ustawa
o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych, zakładająca zmniejszenie części składki emerytalnej,
przekazywanej w gotówce do OFE w ramach II filara. Komisja rozpatrywała także dwukrotnie ustawę
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
zmieniającą m.in. zasady i sposoby wspierania rodzin dysfunkcyjnych. Pracowano także nad ustawą
o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz
ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, która wprowadziła m.in. zmiany w sposobie
ustalania wysokości dochodu uprawniającego do
świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu
alimentacyjnego. Uzależniła także możliwość ubiegania się o prawo do świadczenia pielęgnacyjnego
od zdolności do samodzielnej egzystencji.
W związku z przewodnictwem Polski w Radzie
Unii Europejskiej senatorowie i posłowie z Komisji Rodziny i Polityki Społecznej obu izb spotkali się
(19 IV 2011 r.) z przedstawicielami Komisji Zatrudnienia i Spraw Społecznych Parlamentu Europejskiego.
Rozmawiano m.in. o realizacji polityki zatrudnienia,
w tym zatrudnienia tzw. grup wrażliwych – osób
niepełnosprawnych, absolwentów szkół wyższych
i seniorów, a także o wpływie migracji mieszkańców
UE na rynki pracy. Mowa była również o prowadzeniu polityki społecznej w warunkach trudnej sytuacji
ekonomicznej i ograniczeń budżetowych, a także
o ewentualnym wyłączeniu Europejskiego Funduszu
Społecznego (EFS) z funduszy strukturalnych i ich
przyszłości. Kolejnym poruszanym tematem były

kapitał ludzki i znaczenie rodziny, która – w opinii
parlamentarzystów – stanowi źródło solidarności
społecznej. Poruszono również problem starzenia
się społeczeństwa, bezdomności, perspektyw systemów emerytalnych, podwyższania i zrównania wieku
emerytalnego kobiet i mężczyzn. Polscy parlamentarzyści z niepokojem zwracali uwagę na propozycję
zdefiniowania jednakowych wskaźników ubóstwa dla
wszystkich państw członkowskich UE.
Senatorowie z Komisji Rodziny i Polityki Społecznej 3 II 2011 r. podjęli decyzję o zorganizowaniu, pod
patronatem marszałka Senatu, we współpracy z Tato.
Net – Fundacją Cyryla i Metodego konkursu „Ojciec
roku”. Konkurs, zaadresowany do uczniów piątych
i szóstych klas szkoły podstawowej, wzorowany był
na konkursie od wielu lat organizowanym w USA
z udziałem senatorów. Pomysł jego przeprowadzenia
w Polsce powstał w 2010 r., podczas wizyty w Senacie dr. Kena Canfielda, prezesa Krajowego Centrum
Ojcostwa w USA.

Celem konkursu było propagowanie idei dobrego,
świadomego i dojrzałego ojcostwa, a także podkreślenie roli ojca w kształtowaniu postaw społecznych
i obywatelskich. Konkursowy list miał opisywać relacje z tatą, ojczymem czy ojcem zastępczym i stanowić próbę odpowiedzi na pytanie: kim jest i co dla
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mnie znaczy mój tata?. Oceniano przede wszystkim
umiejętność pokazania roli ojca w życiu dziecka
oraz szczerość i autentyzm wypowiedzi. Jak mówił
przewodniczący komisji, senatorowie, którym często
zarzuca się, że są oderwani od życia, chcieli niejako
„od podszewki” poznać sprawy, o których przychodzi im decydować podczas prac legislacyjnych. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom odbyło się 23 IX 2011 r. w Senacie.

Tego samego dnia odbyła się konferencja „List
do Taty”, zorganizowana przez Komisję Rodziny i Polityki Społecznej. W opinii dr. Dariusza Ciupała z Fundacji Cyryla i Metodego, listy nadesłane na konkurs
„wyostrzają świadomość”, jak ważną rolę w życiu
każdego dziecka odgrywa rodzic. Dlatego konieczna
jest edukacja, kształcenie do ojcostwa, ocieplenie klimatu wokół tego tematu, promowanie instytucji ojca.

Nigdy nie jest za późno na propagowanie postawy
ojca odpowiedzialnego i zaangażowanego w wychowanie swoich dzieci. Nigdy nie jest też za późno na
zdobywanie kompetencji ojcowskich.
Ze względu na stałe zainteresowanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej sytuacją osób starszych
przewodniczący komisji senator Mieczysław Augustyn wziął udział w Forum III Wieku „Polska starość”. W Polsce mieszka 800 tys. niesamodzielnych
starszych osób wymagających stałej opieki, ta liczba
będzie gwałtownie rosnąć. Forum „Polska starość”
ma się stać platformą współpracy między ekspertami, instytucjami rządowymi i samorządowymi, a także sektorem prywatnym i mediami, umożliwiającą
poprawę opieki nad osobami niedołężnymi, a także
o przełamanie barier i zmianę sposobu postrzegania
osób starszych w Polsce.
W tym kontekście ważne poruszane zagadnienia
to system opieki długoterminowej oraz ubezpieczenie społeczne od ryzyka niesamodzielności. Komisja
wielokrotnie wskazywała na potrzebę pilnego podjęcia prac nad ustawą o ubezpieczeniu od ryzyka niesamodzielności i stworzenia warunków do rozwoju
rynku usług opieki długoterminowej ze względu na
sytuację demograficzną Polski i słabość opieki geriatrycznej. Dlatego m.in. senator Mieczysław Augustyn,
przewodniczący także Parlamentarnemu Zespołowi ds. Osób Starszych, wspólnie z grupą roboczą
parlamentarzystów PO, ekspertów i przedstawicieli
resortów zdrowia, pracy i polityki społecznej oraz
pełnomocnikiem rządu ds. osób niepełnosprawnych,
pracował nad projektem ustawy o pomocy osobom
niesamodzielnym.

Problematyka zdrowotna
W 2011 r. Komisja Zdrowia VII kadencji odbyła 24 posiedzenia, rozpatrzyła 14 ustaw, m.in. te
wchodzące w skład pakietu ustaw reformujących
system ochrony zdrowia (o działalności leczniczej;
o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
o systemie informacji w ochronie zdrowia; o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych). Komisja Zdrowia VIII kadencji w 2011 r.
spotkała się 3 razy.
W analizowanym okresie komisja VII kadencji kontynuowała posiedzenia seminaryjne, poświęcone
problemom zdrowotnym w kontekście medycznym
i społecznym:
 „Transplantologia w Polsce – problemy i perspektywy rozwoju” (28 I 2011): aktualny stan
polskiej transplantologii; założenia „Narodowego programu rozwoju medycyny transplantacyjnej na lata 2011–2020”: zwiększenie
dostępności do leczenia przeszczepianiem
narządów od dawców żywych i zmarłych,

zwiększenie liczby potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku, wdrażanie nowych rodzajów przeszczepiania narządów,
komórek i tkanek oraz rozwój programów
przeszczepiania w grupach biorców o podwyższonym ryzyku odrzucenia przeszczepu,
finansowanie działań koordynatorów pobierania i przeszczepienia komórek, tkanek, narządów, a także rozwój Centralnego Rejestru
Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi
Pępowinowej; najważniejsze problemy polskiej transplantologii (akceptacja społeczna).
 „Stan realizacji i programy szczepień ochronnych” – informacja zespołu przy ministrze
zdrowia (28 I 2011): aktualny stan epidemiologiczny w kraju, m.in. zasady postępowania
w razie zachorowania na grypę; sytuacja w zakresie profilaktyki szczepień ochronnych dzieci i młodzieży, program szczepień ochronnych
na 2011 r.
 „Innowacyjne techniki medyczne w ochronie
zdrowia” (15 II 2011): przykłady wprowadza-
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nia ich w Polsce: w onkologii („Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”),
chirurgii rekonstrukcyjnej i radioterapii stereotaktycznej, w diagnostyce, w zakresie procedur medycznych; nowatorskie projekty medyczne, m.in. projekt Innowacyjnego Forum
Medycznego w Bydgoszczy, zastosowanie
technologii ICT w medycynie czy utworzenie
„Rejestru usług medycznych – ogólnopolskiego systemu ochrony zdrowia”; bariery w dostępie do technik innowacyjnych.
 „Perspektywy i szanse szczepień ochronnych
w profilaktyce zdrowotnej dzieci i młodzieży” (8 III 2011 r.): nakłady Głównego Inspektoratu Sanitarnego na szczepienia w 2011 r.
– 76 mln zł, rzeczywisty koszt około 97 mln zł;
konieczność wprowadzenia obowiązkowych
szczepień przeciwko pneumokokom; dane
dotyczące zachorowań na zapalenie płuc;
potrzeba wprowadzenia szczepień przeciwko onkogennym typom wirusa brodawczaka ludzkiego; zawiązanie „Koalicji na rzecz
Szczepień Ochronnych”, z udziałem przedstawicieli Sejmu, Senatu, Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego,
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
– Państwowego Zakładu Higieny i środowiska naukowego; zobowiązanie Europejskiego
Stowarzyszenia Promocji Zdrowia „Pro-Salutem” do przygotowania programu koalicji
i jej pierwszego spotkania.
 „Zaćma jako problem kliniczny i społeczny.
Współczesne metody jej leczenia i finansowanie tego leczenia przez Narodowy Fundusz
Zdrowia” (14 VI 2011 r.): aktualne dane; projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu le-

czenia szpitalnego, przekazany do konsultacji
społecznych (zdefiniowanie wskazań do zabiegu, szczegółowy opis zasad postępowania
diagnostycznego przed zabiegiem, warunki
wykonania operacji oraz monitorowanie stanu zdrowia i skuteczności klinicznej zabiegu);
niewystarczająca wysokość nakładów na szpitalnictwo okulistyczne, kierowanie znacznych
środków do nowych podmiotów lub tych
z minimalną kolejką, często kosztem szpitali
cieszących się dużym uznaniem chorych.
Komisja Zdrowia odbyła też spotkanie (19 V 2011 r.)
z członkami Komisji ds. Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego (ENVI) oraz przedstawicielami komisji właściwych ds. rolnictwa i rozwoju
wsi, środowiska oraz zdrowia Sejmu RP. Omówiono
na nim zagadnienia dotyczące zakresu działania komisji senackich, zajmujących się ochroną środowiska,
rolnictwem i zdrowiem. Dyskutowano m.in. na temat
różnorodności biologicznej, w tym zagadnień związanych z organizmami genetycznie modyfikowanymi,
działań na rzecz poprawy stanu środowiska, bezpieczeństwa żywności, ochrony klimatu oraz planów
rozwoju energetyki jądrowej w Polsce i Europie. Zwracano uwagę na trudne zadanie, jakim jest praca nad
budżetem unijnym, szczególną sytuację Polski wobec
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych ze względu
na energetykę opartą na węglu kamiennym, konieczność podejmowania działań na rzecz ochrony niezależności żywnościowej i konkurencyjności produktów
pochodzących z krajów UE. Podkreślano również,
że strona Polska będzie zabiegać zmiany w polityce
rolnej, które dadzą jednakowe szanse wszystkim rolnikom. Rozmawiano też o zaawansowaniu prac nad
nowymi kierunkami polityki rolnej i o planowanych
zmianach w pakiecie klimatycznym.

Kultura i media
Komisja Kultury i Środków Przekazu w trakcie
VII kadencji w 2011 r. zebrała się na 25 posiedzeniach. W ramach VIII kadencji Izby w 2011 r. komisja odbyła 4 posiedzenia. Członkowie komisji
VII kadencji pracowali nad 11 ustawami, m.in. nad
budzącą kontrowersje nowelizacją ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
wprowadzającą podział na instytucje artystyczne
i inne instytucje kultury oraz zmiany w zasadach
zatrudniania artystów i dyrektorów instytucji kultury. W sprawie tej ustawy komisja wysłuchała opinii
przedstawicieli organizacji zrzeszających twórców
i innych pracowników kultury, a także dyrektorów
teatrów, bibliotek, domów kultury (18 III 2011 r.).
Rozpatrzono także ustawę o wdrożeniu naziemnej
telewizji cyfrowej, której celem jest zapewnienie
sprawnego przeprowadzenia transformacji analogowo-cyfrowej.

23 II 2011 r. członkowie komisji zapoznali się z informacją o ramowym harmonogramie działań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w latach 2011–2013
(m.in. rozstrzygnięcie konkursów na członków rad
nadzorczych spółek radiofonii i telewizji publicznej;
powołanie rad programowych spółek radiofonii i telewizji publicznej; rozstrzygnięcie konkursu na zagospodarowanie multipleksu 1 naziemnej telewizji cyfrowej; przygotowanie strategii wdrożenia naziemnej
radiofonii cyfrowej; program działań na rzecz podniesienia ściągalności abonamentu; program rozwoju trzeciego sektora mediów elektronicznych wraz
z projektami rozwiązań prawnych i finansowych).
11 V 2011 r. komisja rozpatrzyła sprawozdanie
KRRiT z działalności w 2009 r. i wniosła o jego odrzucenie przez Izbę. Senator Barbara Borys-Damięcka
argumentowała, że sprawozdanie w większej części
dotyczy działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewi-
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zji poprzedniej kadencji, która „była zajęta głównie robieniem polityki”. Z kolei w opinii przewodniczącego
komisji kultury senatora Piotra Ł.J. Andrzejewskiego,
sprawozdanie było jednym z lepszych, które kiedykolwiek zostało przez KRRiT złożone, a oceniając radę,
nie należy oceniać mediów, ponieważ rada nie odpowiada za programy emitowane przez nadawców, a za
realizację swoich konstytucyjnych obowiązków.

22 II 2011 r. zorganizowano posiedzenie seminaryjne „Obecny stan oraz przyszłość ogólnopolskich
i regionalnych mediów publicznych”, w którym wzięli
udział m.in. przedstawiciele władz TVP i Polskiego Radia, a także związków zawodowych tam działających,
medioznawcy, przedstawiciele regionalnych ośrodków TVP i lokalnych rozgłośni radiofonii publicznej,
przewodniczący ich rad programowych, dziennikarze.

pokrywają jedną trzecią kosztów funkcjonowania oddziałów. Ponieważ lutową dyskusję zdominował temat
telewizji, 12 VI 2011 r. zorganizowano posiedzenie poświęcone polskiej radiofonii publicznej. Jako największy
problem tego medium wskazano sytuację finansową
spółki. W 2011 r. zaplanowano 18 mln zł strat, likwidacją
były zagrożone radiowe zespoły artystyczne. Wpływ na
tę sytuację miały przede wszystkim spadające wpływy
z abonamentu RTV. Podkreślano, że konieczne jest jak
najszybsze podjęcie działań naprawczych – przygotowanie ustawy gwarantującej skuteczne ściąganie abonamentu i przeprowadzenie przez radio gruntownej
restrukturyzacji.
29 IV 2011 r. senatorowie zapoznali się ze sprawozdaniem Rady Języka Polskiego ze stanu ochrony języka polskiego w latach 2008–2009. Analizie poddano
3 obszary używania języka polskiego: środowisko
biznesowe, podręczniki szkolne do kształcenia zawodowego i szkolnictwo wyższe pod kątem nauczania
kultury języka. Najwięcej uwag krytycznych Rady Języka Polskiego budzi stosunek do polszczyzny, a także używanie polszczyzny w środowisku biznesowym.
Komisja zapoznała się z informacją Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Księgarzy na temat projektu
inicjatywy ustawodawczej, dotyczącej wydawnictw
książkowych (29 IV 2011 r.). Przewodniczący stowarzyszenia wśród głównych przyczyn trudnej sytuacji
na rynku księgarskim wymienił m.in. stosowanie nierównych reguł sprzedaży książek różnym odbiorcom
i kilkutygodniową wyłączność firm sieciowych i „Empiku” na sprzedaż najlepszych tytułów. Proponowane
przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Księgarzy przepisy dotyczące ustalania cen książek zakładały m.in.
wprowadzenie sztywnych cen książek, nałożenie
obowiązku stosowania takich samych upustów w stosunku do wszystkich sprzedawców detalicznych oraz
zakaz sprzedaży podręczników poza księgarniami.
Senatorom przedstawiono też informację na temat
priorytetów polskiej prezydencji w Radzie UE w obszarze kultury (7 VI 2011 r.). Wśród najważniejszych
zadań wymieniono m.in. budowanie i kształtowanie
kompetencji kulturowych oraz kwestie związane
z Partnerstwem Wschodnim.
W 2011 r. komisja zorganizowała konferencję
„Myśl społeczno-polityczna Jana Pawła II. Wskazania

W dyskusji starły się dwie wizje mediów publicznych.
Dla prezesów zarządów TVP i PR są to przede wszystkim spółki prawa handlowego, a oni sami są rozliczani
z wyników finansowych swojej działalności. Wyjątkowy
charakter i sposób traktowania mediów publicznych ze
względu na ich misję podkreślali przedstawiciele rad
programowych i związków zawodowych. W swoich
wystąpieniach wskazywali m.in. na zagrożenia wynikające z zawłaszczania mediów przez kolejne ekipy polityczne. Zwracano też uwagę, że oddziałów regionalnych nie da się utrzymać bez finansowania publicznego
na odpowiednim poziomie. Przychody z abonamentu
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dla polityków” (15 IV 2011 r.), której celem było znalezienie sposobów wykorzystania intelektualnej spuścizny Jana Pawła II. W spotkaniu wzięli udział m.in.
prymas Józef Glemp, przedstawiciele Episkopatu Polski, rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Henryk Skorowski oraz studenci
tego uniwersytetu, przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Na początku września 2011 r. przewodniczący komisji senator Piotr Ł.J. Andrzejewski wziął udział w Europejskim Kongresie Kultury we Wrocławiu, jednym
z najważniejszych wydarzeń Krajowego Programu
Kulturalnego Polskiej Prezydencji. Debatom poruszającym problemy współczesnej kultury towarzyszyły
podczas kongresu interdyscyplinarne projekty artystyczne.

Edukacja i sport
W 2011 r. Komisja Nauki, Edukacji i Sportu
VII kadencji odbyła 20 posiedzeń. Rozpatrzono
9 ustaw, m.in. kontrowersyjną ustawę o systemie
informacji oświatowej, która zastąpi funkcjonującą
ustawę o tej samej nazwie, a także ustawę wchodzącą w skład pakietu ustaw reformujących szkolnictwo wyższe (ustawa o zmianie ustawy – Prawo
o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych
innych ustaw), która ma sprzyjać wzmocnieniu autonomii uczelni wyższych, dostosowaniu systemu
kształcenia do wymogów rynku. Komisja VIII kadencji odbyła 3 posiedzenia.
Komisja rozpatrzyła informację rzecznika praw
dziecka za rok 2010 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka. Rzecznik Marek Michalak
podkreślił, że dzieci w Polsce są objęte opieką zdrowotną w niewystarczającym stopniu – mają utrudniony dostęp do lekarzy. Zwrócił także uwagę na
złą sytuację materialną rodzin wielodzietnych, zamrożenie progów dochodowych uprawniających
do zasiłków rodzinnych, brak systemu wsparcia dla
rodzin w kryzysie, problemy z regulowaniem sytuacji prawnej dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka.
Komisja zapoznała się też z opublikowaną przez
Komisję Europejską „zieloną księgą” pt. „Jak zmienić wyzwania w możliwości: wspólne ramy strategiczne dla finansowania unijnego na rzecz badań
naukowych i innowacji” (17 V 2011 r.). Punktem
wyjścia do opracowania dokumentu były priorytet polskiej prezydencji, dotyczący pełnego wykorzystania kapitału intelektualnego Europy, a także
przygotowanie zharmonizowanego ramowego
programu badań i innowacji oraz zapewnienie
większej synergii między polityką spójności a przyszłym programem.
1 III 2011 r. senatorowie z komisji nauki spotkali
się z parlamentarną delegacją Komitetu ds. Rodziny, Polityki Młodzieżowej, Sportu i Turystyki Rady
Najwyższej Ukrainy, a 21–22 III 2011 r. złożyli rewizytę w Kijowie (na Ukrainie komisję reprezentowali senatorowie Józef Bergier i Antoni Piechniczek).
Podczas spotkań rozmawiano o przygotowaniach
obu krajów do EURO 2012. Goście przedstawili
prace ukraińskiego parlamentu nad przystosowa-

niem obowiązującego prawa, w tym problemy dotyczące uchwalenia ukraińskich ustaw związanych
z mistrzostwami w 2012 r., m.in. z wolontariatem.
Wiele miejsca poświęcono tworzeniu tzw. stref kibica w miastach-gospodarzach mistrzostw. Rozmawiano także o współpracy w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych. Strona ukraińska wskazała
na palący – z punktu widzenia ukraińskich kibiców
– problem ruchu granicznego między Ukrainą
i Polską.
7 VI 2011 r. członkowie komisji spotkali się
z przedstawicielami Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i zapoznali się z sytuacją
w szkolnictwie wyższym, a także z opiniami środowiska naukowego o zmianach wynikających
z przyjętej nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym.
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Komisja zorganizowała też konferencję „Polska
piłka nożna przed Euro 2012” (1 III 2011 r.), podczas której omówiono sprawy organizacyjno-prawne pobytu w Polsce reprezentacji uczestniczących
w EURO 2012, a także uwarunkowania ewentualnego sukcesu polskiej drużyny. Na zakończenie
dyskusji przewodniczący komisji senator Kazimierz
Wiatr stwierdził, że należy znaleźć mądry kompromis między stawianiem na kadrę narodową a importem piłkarzy.

Problematyka rolnicza
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi VII kadencji
w 2011 r. odbyła 34 posiedzenia, podczas których
rozpatrzyła 10 ustaw związanych z jej zakresem
przedmiotowym. Pracowano m.in. nad nowelizacjami 2 ustaw: o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz o systemie monitorowania i kontroli
jakości paliw, a także nad ustawą o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami
i organizacji rynku wina. Senatorowie komisji rolnictwa VIII kadencji w 2011 r. spotkali się 4 razy,
koncentrując się przede wszystkim na sprawach
organizacyjnych.
Senatorowie z komisji rolnictwa podejmowali szereg tematów dotyczących szeroko rozumianej problematyki rolnej i obszarów wiejskich. Zapoznawali
się z informacjami przedstawianymi przez resorty
rolnictwa, edukacji, głównego lekarza weterynarii,
agencje działające na rzecz rolnictwa czy Główny
Urząd Statystyczny. Swoje opinie na forum komisji
prezentowali także przedstawiciele hodowców, producentów rolnych, związków i organizacji rolniczych.
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 wspólnej polityce rolnej.
W omawianym okresie podjęto m.in. następujące
tematy:
 Sprzedaż ziemi z zasobu Własności Rolnej
Skarbu Państwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzierżawców (25 I 2011 r.): wskazywano
na potrzebę nie tylko skupienia się na sprzedaży ziemi, ale także oddziaływania na poprawę
struktury agrarnej.
 Sytuacja na rynku mięsa wieprzowego
(8 II 2011 r.): podkreślano, że sytuacja na tym
rynku jest najgorsza od lat, a produkcja wieprzowiny – nieopłacalna, m.in. ze względu na
wysokie ceny paszy, znaczny import wieprzowiny czy rozdrobnienie gospodarstw.

 Sytuacja na rynku mięsa drobiowego i produkcji jaj (8 II 2011 r.): dość niski poziom
polskiego eksportu mięsa drobiowego; perspektywy związane z otwarciem dla tego
mięsa rynku chińskiego; aktualny stan wdrożenia w Polsce i Unii Europejskiej wymagań
dyrektywy Rady nr 1999/74/WE ustanawiającej minimalne normy ochrony kur niosek; olbrzymie trudności sektora drobiowego w dostosowaniu się do przepisów, wchodzących
w życie 1 I 2012 r.
 Programy zwalczania salmonelli w stadach
drobiu (8 II 2011 r.): coroczne opóźnienia
w ustanawianiu krajowych przepisów dotyczących zwalczania salmonelli, stanowiące
zagrożenie dla ciągłości realizacji i dyscypliny
wdrażania programów wieloletnich, a także
dla terminowego osiągnięcia celów wspólnotowych.
 Strategia zrównoważonego rozwoju wsi,
rolnictwa i rybactwa (1 III 2011 r.): potrzeba
wskazania źródeł finansowania realizacji tej
strategii wobec znacznego ograniczenia budżetu przeznaczonego na rolnictwo.
 Wstępne wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2010 (15 III 2011 r.): wysokie koszty jego
przeprowadzenia, mała szczegółowość uzyskanych informacji.
 Priorytety polskiej prezydencji w Unii Europejskiej dotyczące rolnictwa i rybołówstwa
(29 III 2011 r.): wskazanie na potrzebę umieszczenia wśród priorytetów sprawy zrównania
dopłat bezpośrednich dla polskich rolników
z dopłatami rolników „starej” Unii.
 Realizacja programu rozwoju edukacji na obszarach wiejskich na lata 2008–2013 oraz dostępu młodzieży wiejskiej do szkół ponadgimnazjalnych, finansowanie rolniczych szkół
zawodowych (7 VI 2011 r.): wskazanie na
potrzebę wyrównywania szans edukacyjnych
dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich, upowszechniania rozwoju edukacyjnego najmłod-

114

kronika senatu '11.indb 114

16-05-12 15:55:24

DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI
szych i wychowania przedszkolnego, eliminowania barier utrudniających przechodzenie na
wyższe poziomy edukacji.
 Sprzedaż bezpośrednia płodów rolnych z małych gospodarstw rolnych, promocja produktów lokalnych, regionalnych i tradycyjnych
(5 VII 2011 r.): konieczność umożliwienia
rolnikom sprzedaży swoich produktów na
targowiskach, czyli wymiany bezpośredniej,
z pominięciem hurtowników; wykazanie wyraźnych różnic między cenami uzyskiwanymi
przez rolników a płaconymi w sklepie.
W swoich pracach Komisja Rolnictwa i Rozwoju
Wsi podejmowała także bieżące kwestie. 1 III 2011 r.
zapoznała się ze stanowiskiem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat komunikatu Komisji do
Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie wspólnej polityki rolnej do 2020 r. Jak
podkreślił wiceminister rolnictwa Andrzej Butra, polski rząd opowiada się za utrzymaniem, co najmniej
na obecnym poziomie, budżetu wspólnotowego
WPR, także za jej znacznym uproszczeniem i ograniczeniem kosztów administracyjnych. W ramach
pierwszego filara WPR konieczna jest zmiana kryteriów alokacji środków między państwa członkowskie,
odejście od obecnych kryteriów historycznych i zastąpienie ich kryteriami obiektywnymi, powiązanymi
z aktualnymi celami WPR. Należy także rozważyć
wzmocnienie finansowe drugiego filara przy jednoczesnym utrzymaniu obecnych kryteriów podziału
środków finansowych między państwa członkowskie.
Zdaniem senatorów, powinno być więcej środków
na rolnictwo, jeżeli przyjmuje się założenie, że należy
wyrównać historyczne płatności. Zwracano uwagę,
że błędem było opowiadanie się za utrzymaniem co
najmniej obecnego poziomu budżetu wspólnotowego WPR przy jednoczesnym nakładaniu na państwa
członkowskie coraz większej liczby zadań.
26 VII 2011 r. dyskutowano natomiast na temat
stanu bezpieczeństwa fitosanitarnego kraju i zmniejszenia eksportu świeżych warzyw w związku z ograniczeniami, a nawet zakazem eksportu do Federacji Rosyjskiej, wydanym przez ten kraj ze względu
na przypadki zakażeń bakterią E. coli. W tym kontekście mówiono m.in. o rekompensatach dla producentów warzyw, zapoznano się z realizacją mechanizmu
„Wsparcie w sektorze owoców i warzyw z tytułu kryzysu spowodowanego szczepem bakterii EHEC”.
W omawianym okresie Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjęła stanowisko na temat sytuacji na rynku
mięsa wieprzowego i drobiowego oraz produkcji jaj,
a także w sprawie zwalczania salmonelli w stadach
drobiu (23 II 2011 r.). Jak napisano, należy przeanalizować sytuację tego sektora w perspektywie długoterminowej i znaleźć rozwiązania, które pozwolą na
zapewnienie tym rynkom dobrego funkcjonowania
w przyszłości. Trzeba ograniczyć import mięsa wieprzowego i drobiowego, zintensyfikować działania

rzecz eksportu nadwyżki tych artykułów, a także
wypracować mechanizmy wspierania rolników, których dochody obniżyły się na skutek wahań na rynku
wieprzowiny i drobiu. Wskazano również na potrzebę wypracowania rozwiązań służących utrzymaniu
wysokiej pozycji polskiego sektora produkcji jaj spożywczych i jego pozycji w Unii Europejskiej, a także
intensyfikacji działań Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie krajowych przepisów dotyczących zwalczania
salmonelli w stadach drobiu, tak by w związku z corocznymi opóźnieniami w ich zatwierdzaniu nie obniżała się jakość prac wszystkich stron uczestniczących
w programach zwalczania salmonelli.
W 2011 r. komisja rolnictwa wystąpiła z projektem uchwały w sprawie 30. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
Rolników Indywidualnych „Solidarność”. W uchwale podjętej przez Senat 12 V 2011 r. przypomniano
wydarzenia poprzedzające rejestrację tego związku
– strajki sierpniowe, porozumienia ustrzycko-rzeszowskie, zjazd poznański i wydarzenia bydgoskie.
Zdaniem Senatu, dzięki rejestracji NSZZ RI „Solidarność” możliwe stało się przywrócenie rolnikom
równoprawnego miejsca w polskim społeczeństwie.
Doceniając wagę i znaczenie istnienia w Polsce
niezależnych rolniczych związków zawodowych,
w uchwale wyrażono głębokie uznanie i podziękowanie założycielom, członkom i władzom związku,
wszystkim tym, którzy przyczynili się do jego powstania i zarejestrowania, a także wspierali związek i jego
członków.

Z okazji tej rocznicy 10 V 2011 r. komisja rolnictwa zorganizowała w Senacie konferencję
„30. rocznica rejestracji NSZZ Rolników Indywidualnych «Solidarność». Polska wieś a wspólna polityka rolna do 2020 r.”. Podczas spotkania przypomniano wydarzenia sprzed 30 lat, mówiono także
o udziale związku w przemianach demokratycznych w Polsce, a także o roli i znaczeniu związków
i organizacji rolniczych w Unii Europejskiej. Druga
sesja dotyczyła wspólnej polityki rolnej po 2013 r.,
propozycji jej zmian i perspektyw polskiego rolnictwa w przyszłej wspólnej polityce rolnej. Dyskusję
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o zależnościach polskiego rolnictwa od unijnej
WPR zdominowała kwestia wyrównania dopłat
bezpośrednich w UE i utrzymania co najmniej na
dotychczasowym poziomie unijnego budżetu dla
rolnictwa. Takie bowiem, zdaniem uczestników
konferencji, powinny być priorytety polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Jak podkreślił
przewodniczący komisji rolnictwa senator Jerzy
Chróścikowski, podjęcie przez Polskę wyzwań
związanych z reformą WPR i odważne zabieganie
o interesy polskiego rolnictwa na unijnym forum
będzie kontynuacją najlepszych tradycji polskiego
ruchu ludowego i przywoływanych podczas senackiego spotkania wydarzeń sprzed 30 lat.
19 V 2011 r. senatorowie z komisji rolnictwa,
wspólnie z komisjami: Środowiska i Zdrowia spotkali się z członkami Komisji ds. Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego Parlamentu
Europejskiego. Rozmawiano m.in. o celach redukcji CO2, rozwoju energii ze źródeł odnawialnych,
strategii ochrony bioróżnorodności, rozwiązaniach
w kwestii GMO czy zmianach WPR. Akcentowano konieczność podejmowania działań nad rzecz
ochrony niezależności żywnościowej i konkurencyjności produktów pochodzących z Unii Europejskiej.
Podkreślano również, że Polska będzie zabiegać
o takie zmiany we wspólnej polityce rolnej, które
zapewnią jednakowe szanse wszystkim rolnikom
unijnym.

Przewodniczący komisji senator Jerzy Chróścikowski 31 IV–1 V 2011 r. wziął udział w zorganizowanym
w Budapeszcie przez Węgierskie Zgromadzenie
Narodowe spotkaniu przewodniczących komisji rolnictwa, podczas którego dyskutowano o przyszłości
wspólnej polityki rolnej, reformie wspólnej polityki
rybołówstwa i hodowli ryb słodkowodnych, a także
o kształcie perspektywy finansowej na lata 2014–
2020. 12 VII 2011 r. w Parlamencie Europejskim senator wziął udział w posiedzeniu komisji międzyparlamentarnej ds. rolnictwa. Rozmawiano o przyszłości
europejskiego modelu rolnictwa i dopłat bezpośrednich dla rolników, a także perspektywach regulacji
rynków i rozwoju obszarów wiejskich po 2013 r.
W ramach parlamentarnego wymiaru polskiej
prezydencji w Unii Europejskiej komisja rolnictwa
była współorganizatorem spotkania przewodniczących komisji właściwych ds. rolnictwa parlamentów
państw członkowskich UE. 25–26 IX 2011 r. dyskutowano o przyszłości wspólnej polityki rolnej w latach
2014–2020 oraz o jakości i bezpieczeństwie żywności w UE. Podnoszono konieczność uproszczenia
WPR, a także przeciwdziałania różnicowaniu poziomu wsparcia udzielanego rolnikom poszczególnych
krajów członkowskich.
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi opiniowała też
projekty aktów prawodawczych Unii Europejskiej co
do zgodności z zasadą subsydialności, w omawianym
okresie rozpatrzyła 3 akty prawne Unii Europejskiej.

Ochrona środowiska i zasobów naturalnych
W 2011 r. Komisja Środowiska odbyła łącznie
46 posiedzeń; w VII kadencji spotkała się 43 razy,
a w VIII kadencji – 3. Niezależnie od bieżącej działalności legislacyjnej senatorowie podejmowali z własnej inicjatywy wiele ważnych tematów pozostających w kręgu zainteresowań komisji.
W omawianym okresie, podczas VII kadencji, Komisja Środowiska rozpatrzyła 20 ustaw, m.in. ustawę
o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów
cieplarnianych, ustawę o efektywności energetycznej
i o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Podczas posiedzeń seminaryjnych, a także rozpatrując informacje dotyczące przedmiotowego zakresu działania, senatorowie podjęli następujące tematy:
 Zarządzanie środowiskiem w aspekcie deficytu wody pitnej, rola małej retencji i melioracji
oraz ocena ich stanu w Polsce (10 I 2011 r.):
22. miejsce Polski w Europie pod względem
zasobów wodnych; niewystarczające środki
budżetowe na gospodarkę wodną; wodochłonność polskiego przemysłu; konieczność
interwencji w zakresie małej retencji i melioracji na 20% gruntów; zły stan urządzeń wodnych, budowli hydrotechnicznych i melioracji.
 Stan i metody realizacji edukacji ekologicznej
w Polsce (25 I 2011 r.): zobowiązanie Polski

do wprowadzania programów edukacyjnych,
zapewnienia dostępu do informacji dotyczących środowiska, szkolenia kadr i współpracy
międzynarodowej na mocy ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu.
 Wpływ rozwoju populacji kormoranów na środowisko – wnioski z wizytacji komisji w województwie zachodniopomorskim (27 I 2011 r.):
pozytywny wpływ rozwoju populacji kormoranów na środowisko – eliminowanie drobnych
ryb karpiowatych i okoniowatych; niekorzystne dla wód wyjadanie przez kormorany ryb
szlachetnych; potrzeba opracowania przez
resort środowiska strategii gospodarowania
populacją kormorana czarnego w Polsce.
 Informacja rządu o stanie lasów oraz o realizacji „Krajowego programu zwiększania lesistości w 2009 r.” (1 III 2011 r.): odnotowanie
poprawy stanu lasów; zagrożenie pożarami;
wysokie koszty rocznego utrzymania gotowości przeciwpożarowej.
 Funkcjonowanie i problemy finansowe parków
narodowych po 31 XII 2010 r. (1 III 2011 r.): utrudnienie funkcjonowania parków narodowych
po reformie finansów publicznych i likwidacji
gospodarstw pomocniczych; trudna sytuacja
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finansowa i utrata płynności finansowej przez
parki narodowe.
Wspólna polityka rolna w aspekcie ochrony
środowiska (15 III 2011 r.): jeden z kierunków
wspólnej polityki rolnej na lata 2001–2013 to
ochrona środowiska na obszarach wiejskich;
omówienie obowiązków, norm i wymogów
m.in. w zakresie ochrony: dzikiego ptactwa,
wód podziemnych, wód przed zanieczyszczeniami, gleby przed erozją; instrumenty skierowane na poprawę stanu środowiska przyrodniczego i obszarów wiejskich.
Przeszłość i teraźniejszość „Przeglądu Komunalnego” – zarys 20-letniego dorobku (29 III 2011 r.):
dorobek pisma w szerzeniu świadomości ekologicznej, inicjowaniu wielu korzystnych zmian
i nowatorskich rozwiązań, w tym legislacyjnych,
w dziedzinie ochrony środowiska.
„Polska ekologia – polski sukces? Wyzwania następnych dekad” (29 III 2011 r.): bilans
polskich dokonań w tej dziedzinie; sukces
w ochronie wód, powietrza, przyrody, pod
względem bioróżnorodności i zmniejszenia
energochłonności polskiej gospodarki; potrzeba działań w dziedzinie gospodarki wodnej
i gospodarowania odpadami.
Gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce – istniejące rozwiązania i planowane
zmiany (12 IV 2011 r.): uszczelnienie obecnie
funkcjonującego systemu gospodarowania
odpadami; upowszechnienie prowadzenia
selektywnego ich zbierania „u źródła”, zmniejszenie ilości składowanych odpadów komunalnych; utworzenie odpowiednich instalacji
do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
komunalnych; monitorowanie sposobu postępowania z odpadami komunalnymi przez
właścicieli nieruchomości, przedsiębiorców
i gminy; norweskie rozwiązania prawne i systemowe w gospodarce odpadami.
Poziom świadomości ekologicznej Polaków
w kontekście budowy „zielonej gospodarki” (14 VI 2011 r.): prezentacja badań wykonanych w ramach projektów „Z energetyką
przyjazną środowisku za pan brat” i „Szerokie
wody Natury 2000”; niska świadomość ekologiczna Polaków, w tym młodzieży, w porównaniu z mieszkańcami innych krajów UE;
niewielkie zaangażowanie w poprawę jakości
środowiska; potrzeba zorganizowania debaty
publicznej na temat postaw ekologicznych Polaków.
Wybrane zagadnienia ochrony powietrza – zobowiązania Polski wobec Unii Europejskiej i możliwości ich realizacji (26 VII 2011 r.): ograniczenie
emisji pyłów o ponad 78%, SO2 – o 69%, NOx –
o 35% w Polsce; problem tzw. niskiej emisji, pochodzącej z lokalnych kotłowni, rozproszonych
źródeł spalania i transportu, powodującej prze-

kroczenie dopuszczalnych standardów, nałożonych unijnymi dyrektywami; konieczność promowania nowych, niskoemisyjnych rozwiązań
technologicznych; umożliwienie kontrolowania
kotłowni i palenisk domowych; nakładanie kar;
wprowadzanie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego preferowanych
metod ogrzewania; wzmocnienie istniejących
systemów dofinansowywania modernizacji
i wymiany małych, przestarzałych kotłowni, dofinansowywanie kotłowni domowych.
 Stan ochrony zbiorników wód podziemnych
w świetle obowiązujących przepisów prawnych (26 VII 2011 r.): wpływ rekultywacji terenów pogórniczych na zbiorniki wód podziemnych w Polsce; problemy ochrony wód
podziemnych na przykładzie zbiornika „Biskupi Bór”.
Komisja przyjęła ponadto stanowisko w sprawie wpływu populacji kormorana na środowisko
(1 III 2011 r.), w którym zwróciła się do ministra
środowiska o zmianę przepisów w taki sposób,
aby było możliwe bardziej elastyczne reagowanie
na występujące lokalnie problemy związane z zakłóceniem różnorodności biologicznej i skrócenie
procesu decyzyjnego w tej dziedzinie. Senatorowie zaapelowali o nowelizację ustawy o ochronie
przyrody i opracowanie strategii gospodarowania
populacją kormorana czarnego, ustalenie zasad rekompensaty za szkody wyrządzone przez tego ptaka i zapewnienie przez ministra finansów środków
na ten cel, określenie dopuszczalnych metod odstraszania i niepokojenia kormoranów czy pozwolenie na ich większy odstrzał, przeniesienie kompetencji regulacji dotyczących populacji kormorana
do regionalnych władz zajmujących się ochroną
środowiska.

W 2011 r. Komisja Środowiska zorganizowała konferencję: „Gospodarka wodna – stan aktualny i zadania na przyszłość” (1 II 2012 r.). Minister środowiska
Andrzej Kraszewski stwierdził, że reforma gospodarki
wodnej to jedna z 4 kluczowych reform proponowanych przez resort. Powodzie w 2010 r. pokazały, że
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należy jasno określić kompetencje i odpowiedzialność jednostek zarządzających zasobami wodnymi
i dofinansować gospodarkę wodną, do tej pory najgorzej finansowaną dziedzinę ochrony środowiska.
Podstawowe założenia reformy to: pełna realizacja
zlewniowej polityki gospodarowania wodami, zgodnie z wymogami i standardami Unii Europejskiej,
zarządzanie zasobami wodnymi oparte na planach
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy,
planach zarządzania ryzykiem powodziowym, warunkach korzystania z wód; rozdzielenie kompetencji dotyczących zarządzania zasobami wodnymi od
utrzymania wód i zarządzania majątkiem Skarbu Państwa należącym do gospodarki wodnej; podniesienie
rangi gospodarki wodnej poprzez usamodzielnienie
władzy wodnej czy kształtowanie nowych instrumentów ekonomicznych.
Z okazji prezydencji węgierskiej 3–4 III 2011 r.
przewodniczący Komisji Środowiska senator Zdzisław Pupa wziął udział w spotkaniu przewodniczących komisji ds. samorządów lokalnych i rozwoju regionalnego oraz komisji zrównoważonego rozwoju,
zorganizowanym w Budapeszcie.

19 V 2011 r., w związku z rozpoczynającą się
1 VII 2011 r. prezydencją Polski w UE, odbyło się
spotkanie przedstawicieli sejmowych i senackich komisji właściwych ds. rolnictwa, środowiska i zdrowia
z członkami Komisji ds. Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego (ENVI). Omówiono
m.in. zagadnienia dotyczące różnorodności biologicznej, organizmów genetycznie modyfikowanych,
szczególnej sytuacji Polski w kwestii ograniczenia
emisji gazów cieplarnianych ze względu na energetykę, opartą na węglu kamiennym. Mówiono również
o zaawansowaniu prac nad nowymi kierunkami polityki rolnej i o zmianach w pakiecie klimatycznym.
6–7 VI 2011 r. senatorowie z Komisji Środowiska
odbyli wyjazd studyjny do województwa warmińsko-mazurskiego, m.in. zapoznali się z 20-letnią działalnością i doświadczeniami Fundacji Wielkich Jezior
Mazurskich, a także z gospodarką odpadami i gospodarką wodno-ściekową na tym terenie. Mówiono też
o szansach regionu jezior mazurskich na zakwalifikowanie się do finału konkursu siedmiu nowych cudów
świata.

Obrona narodowa, bezpieczeństwo
Komisja Obrony Narodowej VII kadencji w analizowanym okresie odbyła 26 posiedzeń, rozpatrzyła
14 ustaw. Wspólnie z Komisją Ustawodawczą była
inicjatorką przyjętego przez Senat 5 VIII 2011 r. projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy
państwowej oraz ustawy o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
Podczas posiedzenia 10 II 2011 r. komisja obrony
zapoznała się informacją polskich organów państwowych o działaniach podjętych w związku z katastrofą TU-154M 10 IV 2010 r. Gościem komisji był m.in.
szef Komisji Badania Wypadków Lotniczych Edmund
Klich. Zaznaczył także, że w ciągu pierwszych dni
polscy eksperci pracowali na terenie katastrofy Tu-154M bez żadnej podstawy prawnej. Pytany przez
senatorów o status lotu prezydenckiego samolotu,
odparł, że w tym zakresie trudno dojść do porozumienia. Podkreślił, że w zapisie rozmów z wieży kontrolnej pada pytanie skierowane do polskiej załogi,
czy będzie lądować na lotnisku wojskowym. Według
E. Klicha, to forma uzgodnienia procedury wojskowej. Jego zdaniem, załoga Tu-154M już przy starcie
wiedziała, że pogoda w Smoleńsku jest poniżej dopuszczalnego minimum. Jak dodał, meteorolog ze
Smoleńska po katastrofie zeznał, że rosyjskie przepisy dają możliwość zamknięcia tego lotniska przy złej
pogodzie, ale nie potwierdzono tego dokumentami.
W opinii przewodniczącego Komisji Badania Wypadków Lotniczych, badanie wraku w poszukiwaniu
przyczyny katastrofy samolotu ma szczególny sens,
gdy na pokładzie był wybuch, a tu wybuchu nie było.
E. Klich powiedział także komisji, że przygotowuje

własny raport o naruszeniach procedur przez stronę
rosyjską podczas wyjaśniania katastrofy, który będzie chciał przedstawić na forum unijnym w kwietniu
2011 r.
Naczelny prokurator wojskowy gen. Krzysztof Pakulski poinformował senatorów, że śledztwo
Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie
przedłużono do 10 IV 2011 r. Zgromadzono dotychczas 104 akta jawne i 19 niejawnych. Przesłuchano
ponad 400 świadków i ponad 250 świadków w ramach uwzględnienia rosyjskiego wniosku o pomoc
prawną. Zgromadzono już całą dokumentację wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu. Pełna
dokumentacja sekcji zwłok dotyczy na razie 24 ofiar;
prokuratura oczekuje na brakujące materiały. K. Parulski zaznaczył, że prokuratura przygotowuje się do
przejęcia wraku Tu-154M i oczekuje na decyzję Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej w tej sprawie.
Płk Ireneusz Szeląg, szef prowadzącej śledztwo
w sprawie katastrofy smoleńskiej Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie, powiedział, że wersja o zamachu jest jedną z założonych, a prokuratura
„wypowie się w tym zakresie w decyzji kończącej
śledztwo”. Dodał, że trzeba sprawdzić wszystkie wątki, nawet najbardziej fantastyczne.
Senatorowie z komisji obrony 31 III 2011 r. zapoznali się z informacją ministrów spraw zagranicznych i obrony narodowej na temat sytuacji w Libii
z uwzględnieniem postanowień rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych
nr 1973 i ich realizacji, a także stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie konfliktu libijskiego
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w kontekście „Strategii udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w operacjach międzynarodowych”. Komisji przedstawiono dane o działaniach
społeczności międzynarodowej w sprawie kryzysu
libijskiego. W rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ
1970 z 26 II 2011 r. potępiono stosowanie siły przez
Muammara al-Kaddafiego wobec protestujących,
zastosowano międzynarodowe sankcje, takie jak embargo na dostawy broni, zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych osób związanych
z reżimem, wprowadzono też restrykcje wjazdowe.
Na podstawie rezolucji z 17 III 2011 r. ustanowiono
strefę zakazu lotów nad Libią, zwiększono embargo
na broń, zezwalając na przymusowe kontrole statków i samolotów. Zamrożono też aktywa posiadane
przez władze libijskie. Rezolucja Rady Bezpieczeństwa skierowana była przede wszystkim na działania,
mające na celu ochronę ludności cywilnej.
Senatorowie zapoznali się także z polskim stanowiskiem w sprawie konfliktu libijskiego, wspierającym
politycznie działania militarne, podjęte przez koalicję
12 państw i przekazane NATO. Nasz kraj włączył się
natomiast do działań podejmowanych przez organizacje międzynarodowe na rzecz pomocy humanitarnej. Szef Sztabu Generalnego WP gen. Mieczysław
Cieniuch zapoznał senatorów z sytuacją militarną
w Libii.
Podczas posiedzenia 2 VI 2011 r. Komisja Obrony
Narodowej zapoznała się z informacją Ministerstwa
Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat priorytetów przewodnictwa Polski
w Radzie Unii Europejskiej w zakresie Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Senatorom zaprezentowano plan i cele zadań programowych, realizowanych przez resort obrony wspólnie z resortem spraw
zagranicznych podczas polskiej prezydencji w II połowie 2011 r. Po wejściu w życie Traktatu Lizbońskiego,
1 XII 2009 r., zmienił się model zarządzania Wspólną
Polityką Bezpieczeństwa i Obrony. Państwo, które
przewodniczy Radzie Unii Europejskiej, ma prawo
do wnoszenia inicjatyw i zgłaszania wniosków. Omówiono cele, jakie Polska zamierza osiągnąć w ramach
swojej prezydencji (zwiększenie użyteczności grup
bojowych, harmonizacja wojskowych i cywilnych
mechanizmów planistycznych i dowodzenia UE,
wzmocnienie współpracy ze wschodnimi sąsiadami,
zintensyfikowanie współpracy UE – NATO).
W związku z dużą liczbą otrzymywanych listów,
zawierających poparcie dla stanowiska przygotowanego przez Niezależne Forum o Wojsku, jedno z posiedzeń (2 VI 2011 r.) Komisja Obrony Narodowej
poświęciła na zapoznanie się z informacją o sytuacji
socjalno-bytowej i poziomie uposażeń żołnierzy w latach 2007–2011, przedstawioną przez Ministerstwo
Obrony Narodowej. Senatorom udostępniono dane
o wysokości uposażeń żołnierzy w poszczególnych
korpusach, o poziomie płac żołnierzy zawodowych,
o systemie dodatków związanych ze specyfiką służby
w wypadku różnych specjalności, o wysokości do-

datku mieszkaniowego przysługującego żołnierzom
zawodowym Informacja resortu obrony zawierała
także dane dotyczące zapomóg przyznanych żołnierzom w 2010 r. (wzrost liczby tych świadczeń), a także programów socjalnych kierowanych do gorzej sytuowanych rodzin żołnierzy. Dotyczyła również prac
legislacyjnych podejmowanych w sprawie ustawy
o weteranach i zasad opieki medycznej, którą zostaną objęci weterani.
Obecni na posiedzeniu komisji reprezentanci Niezależnego Forum o Wojsku i Konwentu Dziekanów
Żołnierzy Zawodowych złożyli oświadczenia, w których krytycznie odnieśli się do informacji przedstawionych przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
Zgodnie z przedmiotem swej działalności, komisję
obrony interesowało również funkcjonowanie przemysłu zbrojeniowego. W analizowanym okresie jej
członkowie zapoznali się też (2 VIII 2011 r.) z informacją Ministerstwa Skarbu Państwa na temat procesu
konsolidacji kapitałowej wojskowych przedsiębiorstw
remontowo-produkcyjnych (WPRP). Wynika z niej,
że przekształcenia strukturalne w sektorze obronnym
dokonywane są zgodnie ze „Strategią konsolidacji
i wspierania rozwoju polskiego przemysłu obronnego w latach 2007–2012”, której najważniejszym celem jest konsolidacja przedsiębiorstw obronnych wokół „Bumar” Sp. z o. o. jako narodowego koncernu
zbrojeniowego.
Przedstawiciele związków zawodowych działających w WPRP i tych reprezentujących wszystkich
pracowników wojska wyrazili sprzeciw wobec włączenia WPRP do grupy „Bumar”. Zgłaszali obawy o los
swoich przedsiębiorstw w strukturze koncernu i o drastyczne zmniejszenie zatrudnienia po konsolidacji.
Przewodniczący komisji senator Maciej Klima
podkreślił, że wojskowe przedsiębiorstwa remontowo-produkcyjne powinny być partnerami koncernu
zbrojeniowego „Bumar”, gdyż wzmocni to polski
potencjał obronny. Swoje uwagi strona związkowa
i przedstawiciele WPRP powinni natomiast kierować
do rządu, który jest właściwym adresatem.
Uznając ważkość problemu, podczas tego samego
posiedzenia komisja przyjęła stanowisko w sprawie
strategii konsolidacji i wspierania polskiego przemysłu obronnego. Zwrócono się w nim do prezesa Rady
Ministrów o ponowne rozważenie celowości włączenia do grupy „Bumar” wojskowych przedsiębiorstw
remontowo-produkcyjnych. Podkreślono, że zadania
i misja tych przedsiębiorstw znacząco odbiegają od
zakresu działalności grupy „Bumar”, a osiągane przez
nie wyniki finansowe są dobre.
Z tą samą problematyką wiązały się również obrady komisji, podczas których zapoznała się ona z informacją Ministerstwa Obrony Narodowej na temat
zaangażowania środków resortu na zakupy sprzętu
i uzbrojenia wojskowego oraz usługi związane z realizacją inwestycji w 2011 r. Wynikało z niej, że wydatki
majątkowe, obejmujące m.in. wydatki na uzbrojenie
i sprzęt wojskowy oraz infrastrukturę wojskową, sta-
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nowią 24% wszystkich wydatków obronnych. Wyraźnie przekraczają one ustawowy 20-procentowy limit.
Udział polskich przedsiębiorstw w zamówieniach resortu sięga 80% i jest zbliżony do poziomu z 2010 r.
W czasie dyskusji podnoszono, że poziom wydatków na obronność w Polsce jest stosunkowo wysoki
na tle innych państw należących do NATO. Komisja
uznała, że udział polskich przedsiębiorstw w zamówieniach Ministerstwa Obrony Narodowej na sprzęt
i uzbrojenie jest zadowalający.

W VIII kadencji komisja obrony zebrała się na 4 posiedzeniach w 2011 r. Podczas 1 z nich zapoznała się
z informacją ministra obrony narodowej na temat planów rozwoju i modernizacji polskich Sił Zbrojnych.
Ponadto przewodniczący komisji senator Władysław
Ortyl uczestniczył w spotkaniu z prezydentem Bronisławem Komorowskim, które poświęcono m.in.
sprawom budżetu obronnego, koniecznych reform
systemu dowodzenia i szkolnictwa wojskowego.

Samorząd terytorialny
Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej VII kadencji podczas 74 posiedzeń w 2011 r. rozpatrzyła 53 ustawy. Komisja
VIII kadencji zebrała się 5 razy, pracowała m.in. nad
2 ustawami: ustawą zmieniającą ustawę o zmianie
ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw i ustawą o zmianie ustawy o ewidencji ludności.
W 2011 r. komisja rozpatrzyła i przyjęła sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2010 r. (13 IX 2011 r.). Na
wspólnym posiedzeniu z Komisją Gospodarki i Komisją Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zapoznała się ze sprawozdaniem „Stan bezpieczeństwa
ruchu drogowego w Polsce oraz działania realizowane w tym zakresie w 2010 r.” (20 VII 2011 r.). W sprawozdaniu tym wskazano, że od 2007 r. spada liczba
wypadków drogowych, rannych i ofiar śmiertelnych.
Głównymi przyczynami wypadków w 2010 r. były
niedostosowanie prędkości do warunków ruchu
oraz wymuszenie pierwszeństwa przejazdu; sprawcami wypadków byli przede wszystkim kierujący
pojazdami.
Komisja aktywnie włączała się także w inicjatywy promujące różnego rodzaju aktywność samorządową, np. coroczne konkursy „Sołtys Roku”
i „Samorządowy lider zarządzania”. Zorganizowała konferencję „Propozycje zmian w ustawie o funduszu sołeckim, zmian prawnych dotyczących
wspólnot gruntowych i projektu ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w samorządzie terytorialnym” (24 V 2011 r.). Przewodniczący komisji
samorządu senator Mariusz Witczak podkreślił, że
ustawa o funduszu sołeckim wzmocniła sołectwa
i aktywizuje lokalne społeczności. Po 3 latach funkcjonowania wymaga jednak zmian, na przykład
umożliwienia uchwalania funduszy wieloletnich,
czy też realizacji przedsięwzięć przez kilka sąsiadujących wsi.
Konferencję poprzedziła uroczystość wręczenia tytułów „Sołtysa Roku 2010”, nad którą honorowy patronat objął marszałek Bogdan Borusewicz. Składając
gratulacje zdobywcom tytułu, marszałek B. Borusewicz podziękował im za aktywność i pracę na rzecz

społeczności lokalnej. W IX edycji konkursu „Sołtys
Roku”, organizowanego przez redakcję „Gazety Sołeckiej” i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, nagrodzono 13 spośród 39 uczestników.
W VIII kadencji, 19 XII 2011 r., komisja wspólnie
ze Związkiem Miast Polskich zorganizowała konferencję podsumowującą konkurs „Samorządowy lider
zarządzania 2011 – usługi społeczne”. Celem konkursu, realizowanego przez Związek Miast Polskich
we współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich
i Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz Ministerstwem
Spraw Wewnętrznych i Administracji, jest poprawa
jakości usług dla mieszkańców, świadczonych przez
administrację samorządową w różnych dziedzinach,
oraz upowszechnianie dobrych praktyk.
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DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI
Konkurs jest organizowany w 2 dziedzinach
– usług społecznych i technicznych, ocenianych
na przemian co 2 lata. Edycja w 2011 r. dotyczyła
usług społecznych z zakresu kultury, oświaty, ochrony zdrowia i pomocy społecznej rozpatrywanych
w 4 kategoriach: powiaty, miasta na prawach powiatu i miasta powyżej 50 tys. mieszkańców, miasta
małe i średnie oraz gminy wiejskie. Zgłoszono 93
projekty, komisja konkursowa zakwalifikowała 33
z nich do finału. Zostały one zaprezentowane podczas konferencji. Wszystkie projekty zakwalifikowa-

ne do finału są umieszczane w Bazie Dobrych Praktyk Zarządczych Samorządu, dostępnej na stronie
www.dobrepraktyki.pl. Do tej pory zebrano w niej
ponad 300 projektów. Poprzednie edycje konkursu były współfinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach projektu
doradczo-szkoleniowego „Budowanie potencjału
instytucjonalnego jednostek samorządu dla lepszego dostarczania usług publicznych (2007–2011)”,
a obecna – ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Polityka zagraniczna państwa
W 2011 r. Komisja Spraw Zagranicznych VII kadencji zebrała się na 38 posiedzeniach, rozpatrzyła
26 ustaw, w większości ratyfikacyjnych.
Podobnie jak w latach ubiegłych VII kadencji, w analizowanym okresie komisja – wspólnie z Komisją Spraw
Unii Europejskiej – co pół roku odbywała posiedzenia
obejmujące problematykę Unii Europejskiej, poświęcone podsumowaniu prezydencji państwa kończącego
w danym półroczu przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej oraz omówieniu priorytetów państwa, który
właśnie rozpoczęło prezydencję. W czasie posiedzenia
8 II 2011 r. podsumowano prezydencję belgijską w Unii
Europejskiej. Informację na ten temat przedstawił ambasador Królestwa Belgii Raoul Delcorde, który za największy sukces uznał przyjęcie budżetu UE na rok 2011,
a za równie ważne osiągnięcia – przyjęcie porozumienia z Parlamentem Europejskim, dotyczącego wypracowania europejskiej inicjatywy obywatelskiej i rozpoczęcie prac nad tzw. wzmocnioną współpracą w zakresie
patentu europejskiego w gronie kilkunastu państw UE.
Wiceminister spraw zagranicznych Maciej Szpunar
przedstawił natomiast informację na temat polskiej
polityki europejskiej podczas prezydencji belgijskiej,
którą określił jako niezwykle efektywną, ambitną i realistyczną.
Senatorowie zapoznali się także z informacją ambasadora Republiki Węgierskiej Roberta Kissa na temat
priorytetów prezydencji tego kraju, która rozpoczęła
się 1 I 2011 r. Były to 4 najważniejsze obszary: wzrost
gospodarczy, wzmocnienie wspólnych polityk (rolna, energetyczna, współpraca regionalna, wieloletnie
ramy finansowania i ochrona środowiska), a także zbliżenie UE do obywateli oraz wzmocnienie zaangażowania wspólnoty na arenie międzynarodowej.
Podsumowanie tej prezydencji 2 VIII 2011 r.
przedstawił członkom obu komisji również ambasador Republiki Węgierskiej R. Kiss, według którego, Węgrom udało się odgrywać rolę bezstronnego
mediatora, a jednocześnie zwrócić uwagę państw
członkowskich na niektóre problemy, ważne z punktu widzenia narodowych preferencji. W zakresie
zarządzania gospodarczego w UE za osiągnięcia
prezydencji ambasador Węgier uznał pomyślne
zakończenie negocjacji w sprawie pakietu nowych

przepisów dotyczących koordynacji polityki gospodarczej państw członkowskich, tzw. sześciopaku;
w kwestii polityki spójności – przyjęcie agendy terytorialnej. W ramach negocjacji rozszerzeniowych
sukces prezydencji węgierskiej stanowiły zamknięcie ostatnich 7 rozdziałów w negocjacjach z Chorwacją, nowe ustalenia w sprawie rozszerzenia strefy
Schengen o Bułgarię i Rumunię, przyjęcie strategii
UE dla regionu Dunaju. Za ważne ambasador uznał
też przyjęcie wspólnych wytycznych, dotyczących
narodowych strategii w sprawie społeczności romskiej. Przedstawiając informację Ministerstwa Spraw
Zagranicznych na temat polskiej polityki europejskiej w okresie prezydencji węgierskiej, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
Maciej Szpunar stwierdził, że Polska uważa przewodnictwo węgierskie za udane.
Szczególne miejsce w pracach komisji zajęła tematyka dotycząca relacji Polski z jej sąsiadami ze
Wschodu. Podczas posiedzenia 4 I 2011 r. komisja
– wspólnie z Komisją Spraw Zagranicznych Sejmu
– wysłuchała informacji ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego na temat sytuacji na
Białorusi po wyborach prezydenckich w tym kraju. Przypomniał on, że prezydent Aleksandr Łukaszenka w okresie poprzedzającym wybory zwolnił
część więźniów politycznych i umożliwił większą
swobodę działania organizacji obywatelskich. Podczas liczenia głosów doszło jednak do fałszerstw
wyborczych. Dlatego obserwatorzy Organizacji
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie uznali wybory prezydenckie na Białorusi za niespełniające
standardów demokratycznych. Minister podkreślił,
że w obecnej sytuacji konieczna jest skoordynowana reakcja wspólnoty międzynarodowej. Dodał, że
Polska pozostaje najaktywniejszym promotorem
działań na rzecz demokratyzacji Białorusi. Mają
one na celu międzynarodowy ostracyzm wobec
reżimu i jego przedstawicieli, a także wspieranie
białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego. Minister R. Sikorski zapowiedział objęcie zakazem
wjazdu do Polski osób odpowiedzialnych za represje i notyfikowanie tego zakazu innym państwom
będącym członkami strefy Schengen.

121

kronika senatu '11.indb 121

16-05-12 15:55:37

KRONIKA SENATU RP – VII i VIII KADENCJA
Komisja Spraw Zagranicznych przyjęła też stanowisko w sprawie sytuacji na Białorusi, skierowane do ministra spraw zagranicznych. Napisano w nim, że „Powrót
władz w Mińsku do polityki represji wobec własnego
społeczeństwa, opozycji demokratycznej oraz wolnych
mediów wymaga stanowczej odpowiedzi ze strony
Polski. Oprócz przywrócenia i rozszerzenia sankcji dyplomatycznych wobec odpowiedzialnych za tę politykę
funkcjonariuszy reżimu niezbędne jest wzmocnienie
działań na rzecz społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi. Szczególnie ważne jest dziś zwiększenie dostępu
społeczeństwa białoruskiego do niezależnej informacji, edukacji w duchu wartości europejskich, pomocy
prawnej i opieki nad ofiarami represji oraz możliwości
swobodnego podróżowania”. Komisja Spraw Zagranicznych zwróciła się do ministra spraw zagranicznych
o zwiększenie wsparcia finansowego dla: niezależnych
mediów elektronicznych nadających swoje programy
na terytorium Białorusi; projektu stypendialnego im.
Konstantego Kalinowskiego, adresowanego do studentów białoruskich dotkniętych represjami politycznymi;
projektu Centrum Dokumentacji i Pomocy Ofiarom
Represji Politycznych na Białorusi, monitorującego wypadki prześladowań politycznych oraz udzielającego
pomocy prawnej i finansowej ofiarom represji. Komisja
z uznaniem przyjęła też decyzję rządu polskiego o jednostronnym zniesieniu opłat wizowych dla obywateli
Białorusi i wyraziła nadzieję, że stanie się ona inspiracją
dla innych państw Unii Europejskiej.
W przyjętym stanowisku zaapelowano także, „by
sytuacja na Białorusi stała się tematem osobnej debaty w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy
i w Parlamencie Europejskim”.
Należy też wspomnieć o zaangażowaniu komisji
w rozmowy dotyczące utworzenia Zgromadzenia
Parlamentarnego Euronest, które rozpoczęło już
swoją działalność w maju 2011 r.
Istotny wpływ na merytoryczny zakres pracy komisji
miały aktualne wydarzenia międzynarodowe. Komisja
analizowała te problemy, gdyż wpływały one na sposób
realizacji polskiej polityki zagranicznej. Zainteresowanie
komisji budziła sytuacja w państwach Afryki Północnej.
Informację na temat aktualnych wydarzeń w państwach
Afryki Północnej i ich wpływu na sytuację międzynarodową 1 III 2011 r. przedstawił senatorom wiceminister
spraw zagranicznych Jacek Najder. To, co dzieje się
w tamtym regionie, określił jako „w pewnym sensie pisanie na nowo mapy politycznej Bliskiego Wschodu”.
W swoim wystąpieniu wiceminister analizie poddał
przede wszystkim sytuację w Libii, gdzie w lutym rozpoczęła się rewolta przeciwko reżimowi Muammara
Kadafiego. Zwrócił uwagę, że Libia ma niewielką, w porównaniu np. z Egiptem, liczbę ludności, ale jest jednocześnie jednym z głównych eksporterów ropy. Wiceminister J. Najder podkreślił, że system polityczny Libii
sprawia, że zakwestionowanie pozycji lidera powoduje
zakwestionowanie wszystkich struktur państwa. Jak mówił, to odróżnia Libię od innych krajów Afryki Północnej, w których wybuchły antyrządowe manifestacje.

Część spotkania (8 III 2011 r.) z przewodniczącym
Komisji Spraw Zagranicznych i Emigracji Senatu Republiki Włoskiej Lamberto Dinim, przebywającym
w Polsce na zaproszenie przewodniczącego Komisji
Spraw Zagranicznych senatora Leona Kieresa, także
poświęcono wydarzeniom w Afryce Północnej. Jak
podkreślił przewodniczący L. Dini, ewentualne dojście do władzy ugrupowań radykalnych stworzyłoby
duże zagrożenie dla Unii Europejskiej. Wyraził ubolewanie z powodu niezbyt dynamicznej, jego zdaniem,
wspólnej polityki zagranicznej UE.
W trakcie posiedzenia omawiano przyszłość wspólnej polityki zagranicznej UE w kontekście funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych
oraz perspektywy gospodarcze UE w odniesieniu
do światowego kryzysu gospodarczego. Przewodniczący komisji senator L. Kieres potwierdził poparcie
Polski dla skutecznej wspólnej polityki zagranicznej
UE. Podkreślił, że powinna ona wypracować mechanizmy, które umożliwią szybsze reagowanie na takie
sytuacje jak rewolucje w Afryce Północnej. Poprosił
L. Diniego o opinię na temat reform gospodarczych
podejmowanych przez UE i zjawiska określanego
jako „Europa dwóch prędkości”.
Senator L. Dini stwierdził, że biorąc pod uwagę
rosnącą liczbę członków UE i ich często rozbieżne
preferencje, różnice w tempie integracji są nieuniknione. Traktat z Lizbony dzięki mechanizmowi zaawansowanej współpracy pozwala grupie państw
– a zgodą Rady UE – na pogłębienie integracji. Jest
wskazane, by nowe projekty integracyjne obejmowały wszystkie kraje Unii, ale jeśli nie będzie to możliwe,
nie należy powstrzymywać tych, które chcą mocniej
się integrować. Senator uznał, że konieczna będzie
większa koordynacja polityk gospodarczych państw
członkowskich. Odnosząc się do polityki budżetowej
UE, stwierdził, że wpłaty państw członkowskich powinny powrócić do poziomu 1% dochodu narodowego brutto. Więcej środków w budżecie powinno
się przeznaczyć na wsparcie innowacyjnych gałęzi
gospodarki. Dodał, że należy poważnie rozważyć
emisję euroobligacji, z których środki przeznaczone
byłyby na rozbudowę infrastruktury.
Komisja Spraw Zagranicznych spotkała się również
z przewodniczącą Parlamentu Republiki Albanii Jozefiną Topalli (7 VI 2011 r.). Podziękowała ona za poparcie Polski dla dążeń Albanii do integracji ze wspólnotą euroatlantycką. Przypomniała, że od niedawna
obywatele Albanii mogą podróżować do UE bez wiz.
Dobre relacje na poziomie politycznym powinny,
zdaniem przewodniczącej albańskiego parlamentu,
zostać uzupełnione o bardziej rozwiniętą współpracę gospodarczą. J. Topalli podkreśliła dużą determinację, z jaką Albania przeprowadza reformy mające
na celu dostosowanie kraju w wielu dziedzinach do
standardów Unii Europejskiej. Mówiąc o przemianach w Albanii, przewodnicząca J. Topalli podkreśliła
znaczenie reform gospodarczych. Do momentu rozpoczęcia kryzysu gospodarczego Albania utrzymy-
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wała stały poziom wysokiego wzrostu gospodarczego (5–9%). Obniżenie podatków, walka z korupcją
i oszustwami podatkowymi pozwoliły na znaczne
zwiększenie wpływów do budżetu, co z kolei pozwoliło rządowi na wprowadzenie podwyżek płac w sektorze publicznym i emerytur. Wiele inwestycji poczyniono w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej,
by przyciągnąć jak najwięcej odwiedzających Albanię. Duże znaczenie przywiązuje się do wykorzystania nowoczesnych technik informatycznych w administracji, m.in. podczas wyborów, co ma umożliwić
wyeliminowanie fałszerstw wyborczych.
Podobnie jak w poprzednich latach VII kadencji,
w 2011 r. podczas posiedzeń niejawnych ambasadorowie RP lub kandydaci na stanowiska ambasadorów
RP przedstawiali komisji koncepcje sprawowania misji dyplomatycznej w swojej jurysdykcji.
Tradycją prac komisji w VII kadencji stały się posiedzenia z udziałem ambasadorów państw akredytowanych w Polsce. Były one okazją do wymiany
poglądów na temat aktualnych zagadnień międzynarodowych i do podsumowania stosunków bilateralnych naszego kraju z niektórymi państwami, istotnych z punktu widzenia polskiej polityki zagranicznej.
Kilka takich posiedzeń odbyło się również w 2011 r.
8 III 2011 r. Komisja Spraw Zagranicznych spotkała się
z ambasadorem Republiki Federalnej Niemiec w Polsce Rüdigerem Freiherrem von Fritschem. Dyskusja
podczas posiedzenia dotyczyła m.in. funkcjonowania
Trójkąta Weimarskiego, przyszłości Unii Europejskiej,
rozszerzenia UE o Turcję, a także nauczania języka
polskiego w Niemczech.
Stosunkom polsko-niemieckim poświęcono
również posiedzenie 5 VII 2011 r., podczas którego Komisja Spraw Zagranicznych, obradując na
wspólnym posiedzeniu z Komisją Spraw Emigracji
i Łączności z Polakami za Granicą, zapoznała się
z informacją na temat sytuacji Polonii niemieckiej
w 20. rocznicę Traktatu między Rzecząpospolitą
Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym
sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. W trakcie
posiedzenia, w którym uczestniczyli m.in. przedstawiciele organizacji polonijnych w Niemczech,
omówiono wyniki, zakończonego 12 VI 2011 r.
w Warszawie, polsko-niemieckiego Okrągłego Stołu, w tym ważniejsze ustalenia zawarte we wspólnym oświadczenia obu stron. Dotyczyły one m.in.
utworzenia Centrum Dokumentacji Kultury i Historii Polaków w Niemczech przy wsparciu rządu
federalnego, utworzenia specjalnego portalu internetowego, opracowania strategii nauczania języka polskiego jako języka ojczystego, powołania
w RFN pełnomocnych przedstawicieli na szczeblu
federalnym i w krajach związkowych, odpowiedzialnych za realizację tych postanowień.
Podczas tego posiedzenia senatorowie zapoznali
się także z informacją na temat szkolnictwa polskiego w Niemczech. Dotyczyła ona m.in. szkół działających przy organizacjach polskich i przy polskich

konsulatach w Niemczech, powołania Komitetu
ds. Edukacji – nowego gremium Polsko-Niemieckiej
Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej
i Przygranicznej, mającego wypracować rozwiązania
na rzecz poprawy warunków współpracy w dziedzinie edukacji, a także wymiany młodzieży. Ambasador
Niemiec R. Freiherr von Fritsch podkreślił, że istnieje
już 100 wspólnych projektów polsko-niemieckich dla
mniejszości niemieckiej w Polsce i Polonii w Niemczech, dotyczących m.in. wspierania nauczania języka polskiego w Niemczech i niemieckiego w Polsce.
Poinformował, że w Niemczech rozpoczęto już realizację zapisów deklaracji Okrągłego Stołu. Ambasador przyznał, że zarówno Polska, jak i Niemcy nie
wypełniły wszystkich postanowień traktatu. Obie
strony mogą jeszcze poprawić to, co nie zostało zrealizowane.
Z kolei stosunkom polsko-francuskim i aktualnym wydarzeniom międzynarodowych poświęcono spotkanie
komisji z ambasadorem Republiki Francuskiej w Polsce
Francois Barry Delongchampsem (15 III 2011 r.). Podkreślił on bliskie relacje między Francją i Polską, o czym
świadczy m.in. wysoka częstotliwość wzajemnych kontaktów rządowych i parlamentarnych, a także współpraca w ramach Trójkąta Weimarskiego, ważnego forum stosunków politycznych między obu państwami.
Wśród wspólnych projektów politycznych ambasador
wymienił popierany przez oba kraje postulat wzmocnienia wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony Unii
Europejskiej.
Ambasador Francji podkreślił także bardzo dobre
stosunki gospodarcze. Szczególną uwagę ambasador zwrócił na inwestycje dużych firm francuskich
w tak ważnych sektorach jak transport, telekomunikacja, energetyka czy utylizacja odpadów. Obszarem
potencjalnej współpracy może być także energetyka
nuklearna. Ważne pole wzajemnych kontaktów stanowią również nauka i kultura. Ambasada wspiera
nauczanie języka francuskiego i promocję kultury
francuskiej w Polsce.
W trakcie dyskusji mówiono m.in. o stosunku
Francji do członkostwa Turcji w UE, przyszłości
wspólnej polityki rolnej, sytuacji w Afryce Północnej, sprzedaży Rosji francuskich okrętów desantowych Mistral, a także na temat nauki języka francuskiego w Polsce.
Stosunkom polsko-albańskim i aktualnym zagadnieniom międzynarodowym poświęcono spotkanie komisji z ambasadorem Republiki Albanii
w RP Florentem Çeliku (29 III 2011 r.). Ambasador
podkreślił dobre relacje bilateralne między Albanią
i Polską, w tym współpracę między parlamentami
obu państw. Ambasador przypomniał również, że
urzędnicy albańscy brali udział w różnego rodzaju
szkoleniach organizowanych przez kancelarie Sejmu i Senatu. Podczas posiedzenia podkreślono również, że stopniowo rozwija się współpraca gospodarcza. Ambasador zapowiedział zorganizowanie
seminarium dla polskich przedsiębiorców zaintere-
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sowanych inwestowaniem w Albanii oraz podjęcie
działań promujących turystycznie Albanię.
Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych senator Leon K. 7 IX 2011 r. spotkał się ponadto z ambasadorem Ukrainy Markiyanem Malskyym.
Członkowie komisji w 2011 r. odbywali również
spotkania się z delegacjami rządowymi i parlamentarnymi innych państw, przebywającymi na zaproszenie marszałka Senatu, w tym delegacją Komisji
ds. Kaszmiru Parlamentu Pakistanu (12 IV 2011 r.),
z delegacją Socjalistycznej Republiki Wietnamu
pod przewodnictwem wiceministra Bui Thanh
Sona (5 VII 2011 r.).

Przewodniczący komisji senator L. Kieres regularnie uczestniczył w Konferencji Przewodniczących
Komisji Spraw Zagranicznych (COFACC), która odbywała się co pół roku w krajach sprawujących prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Ostatnia taka
konferencja odbyła się w Warszawie 4–6 IX 2011 r.
Komisja Spraw Zagranicznych VIII kadencji w 2011 r.
spotkała się 5 razy. Przeprowadziła m.in. pierwsze czytanie projektu uchwały Senatu w sprawie utworzenia
Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej. Odbyła także 2 posiedzenia zamknięte, podczas których spotkała
się z kandydatami na stanowiska ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP.

Polska w Unii Europejskiej
Działalność Komisji Spraw Unii Europejskiej odnosi się do zagadnień wynikających z członkostwa
Polski w UE i polega m.in. na rozpatrywaniu projektów aktów prawa UE oraz związanych z nimi stanowisk rządu i wyrażaniu o nich opinii.
W 2011 r. funkcjonowanie komisji regulowała
tzw. ustawa kooperacyjna z 8 X 2010 r., uchwalona
w związku z wejściem w życie Traktatu z Lizbony. Na
podstawie traktatu parlamenty narodowe uzyskały
m.in. prawo do przesyłania organom UE uzasadnionej opinii stwierdzającej naruszenie zasady pomocniczości. Mimo zmian Komisja Spraw Unii Europejskiej
pozostała komisją wiodącą w tych kwestiach – to do
niej marszałek kieruje dokumenty europejskie, ale
na wniosek przewodniczącego KSUE może również
przekazywać je do komisji branżowych. Projekt opinii Senatu w sprawie niezgodności aktu ustawodawczego z zasadą pomocniczości może przygotować
zarówno Komisja Spraw Unii Europejskiej, jak i branżowa.
W omawianym okresie, podczas VII kadencji Senatu,
Komisja Spraw Unii Europejskiej odbyła 28 posiedzeń
i rozpatrzyła 53 dokumenty ze 169 przekazanych jej
przez marszałka Senatu; przyjęła 9 opinii. W VIII kadencji spotkano się natomiast 7 razy i rozpatrzono 19 dokumentów spośród 58 przesłanych; wydano 4 opinie.
W analizowanym okresie komisja odbyła także posiedzenia tematyczne. Dotyczyły one m.in.:
 nowej ustawy kooperacyjnej z 8 X 2010 r.
o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (19 I 2011 r.);
 form i zasad współpracy Senatu i rządu w ramach pierwszego i kolejnych semestrów europejskich, a także stanu przygotowań rządu do
realizacji zadań przewidzianych w pierwszym
semestrze europejskim 2011 r. (30 III 2011 r.);
 oceny propozycji Komisji Europejskiej, zawartych w jej komunikacie w sprawie wstępnej
koordynacji polityk gospodarczych krajów
członkowskich UE w 2011 r. (30 III 2011 r.);

 informacji stałego przedstawiciela Kancelarii
Senatu przy Unii Europejskiej na temat realizacji powierzonych mu zadań (27 IV 2011 r.);
 średnich i długookresowych kierunków rozwoju Jednolitego Rynku w UE w kontekście
Strategii Europa 2020 i 12 projektów unijnego
komisarza ds. rynku wewnętrznego i usług Michela Barniera (15 VI 2011 r.);
 realnych i potencjalnych źródeł finansowania
celów Strategii Europa 2020 w świetle założeń
do wieloletnich ram finansowych UE na lata
2014–2020 (27 VII 2011 r.).
Zgodnie z przyjętym zwyczajem, Komisja Spraw
Unii Europejskiej wspólnie z Komisją Spraw Zagranicznych organizują cykliczne spotkania z ambasadorami państw członkowskich UE, akredytowanymi
w Warszawie. Chodzi o zapoznanie się z priorytetami i osiągnięciami kolejnych prezydencji. W trakcie
takich spotkań przedstawiciel Ministerstwa Spraw
Zagranicznych omawia polską politykę europejską
w danym okresie. W 2011 r. podsumowano prezydencję belgijską i węgierską w Unii Europejskiej.
Omawiany okres był także czasem intensywnych
przygotowań do przejęcia przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej 1 VII 2011 r. i zorganizowania parlamentarnego wymiaru polskiej
prezydencji. Senatorowie aktywnie uczestniczyli
w spotkaniu tria: Polska – Dania – Cypr (24–25 I 2011
r.) w Kopenhadze i z członkami Komisji ds. Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego (25 V 2011 r.)
w Warszawie. Wspólnie z komisjami branżowymi
rozmawiano na temat priorytetów polskiej prezydencji, 11 I 2011 r. wspólne posiedzenie z Komisją
Gospodarki Narodowej zostało poświęcone rynkowi wewnętrznemu i nowym sposobom ożywienia
wzrostu gospodarczego po kryzysie. Obserwowano stan przygotowań do prezydencji zarówno
w wymiarze rządowym, jak i parlamentarnym, interesowano się priorytetami polskiej prezydencji (9 III,
23 III, 8 VI 2011 r.).
Komisja Spraw Unii Europejskiej aktywnie działa
w ramach Konferencji Komisji do spraw Unijnych Par-
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lamentów Unii Europejskiej (COSAC), stanowiącej
forum współpracy komisji europejskich parlamentów
narodowych państw członkowskich UE i Parlamentu
Europejskiego. Spotkania COSAC odbywają się 2 razy
do roku w stolicy państwa sprawującego w danym
okresie prezydencję w UE. 29–31 V 2011 r. w spotkaniu na Węgrzech wziął udział przewodniczący Komisji
Spraw Unii Europejskiej senator Edmund Wittbrodt.
W ramach parlamentarnego wymiaru polskiej prezydencji komisja była współorganizatorem 2 spotkań
COSAC. 10–11 VII 2011 r. w Senacie odbyło się spotkanie przewodniczących komisji ds. europejskich parlamentów państw członkowskich UE, przygotowujące
XLVI plenarną konferencję COSAC. Rozmawiano rów-

nież na temat roli instytucji UE wobec konfliktów na
jej zewnętrznych granicach i zapoznano się z priorytetami polskiego przewodnictwa. 2–4 X 2011 r. w Sejmie odbyła się XLVI Konferencja Komisji do spraw
unijnych Parlamentów Unii Europejskiej (COSAC).
Podczas spotkania przewodniczący Komisji Spraw
Unii Europejskiej senator Edmund Wittbrodt zaprezentował 16. półroczny raport COSAC. Rozmawiano
także na temat wieloletnich ram finansowych UE na
lata 2014–2020, widzianych z perspektywy budżetowej i polityki spójności. Poruszono kwestie dotyczące
przyszłości polityki spójności Unii Europejskiej i zapoznano się ze stanem realizacji priorytetów polskiej
prezydencji w Radzie UE.

Sprawy polonijne
W porównaniu z innymi komisjami senackimi Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą stosunkowo rzadko zajmuje się legislacją. Jej działalność jest związana ściśle z opiekuńczą rolą Senatu
wobec Polonii i Polaków za granicą. Komisja emigracji
jest także jednym z organów kontrolnych nad wykonaniem powierzonych zadań, m.in. dzięki uczestnictwu
senatorów w współfinansowanych z budżetu kancelarii
przedsięwzięciach czy wizytowaniu obiektów remontowanych z tych środków. W kręgu zainteresowania
komisji znajdują się także zagadnienia dotyczące sytuacji prawnej, społecznej czy bytowej naszych rodaków
w krajach ich zamieszkania, ochrona dziedzictwa polskiej kultury i historii za granicą, sytuacji polskiej oświaty. Senatorowie inicjują i koordynują współpracę środowisk polonijnych.
W 2011 r. komisja emigracji VII kadencji odbyła
23 posiedzenia, w tym 10 tematycznych. W VIII kadencji odbyły się 3 posiedzenia, poświęcone przede
wszystkim ukonstytuowaniu się komisji i sprawom organizacyjnym.
29 III 2011 r. w siedzibie PKOL odbyło się seminarium „Sport i turystyka polonijna”, przygotowane
we współpracy z Polskim Komitetem Olimpijskim,
poświęcone rozwojowi polonijnej turystyki.
Jeśli chodzi o działalność legislacyjną w 2011 r., Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami wspólnie
z Komisją Samorządu Terytorialnego i Administracji Publicznej oraz Komisją Ustawodawczą pracowała nad
senacką inicjatywą ustawodawczą, dotyczącą ustawy
o zmianie ustawy o repatriacji. Jej celem było m.in.
rozszerzenie kręgu osób polskiego pochodzenia, które mogą być uznane za repatriantów poprzez zmianę
mechanizmu udzielania pomocy finansowej z budżetu
państwa. 17 III 2011 r. Senat zdecydował o skierowaniu do Sejmu projektu nowelizacji ustawy o repatriacji.
W 2011 r., w czasie posiedzeń seminaryjnych, komisja zapoznała się z problemami dotyczącymi polskiej diaspory:
 „Stan polskich cmentarzy na świecie
(25 I 2011 r.): informacja Andrzeja Kunerta,













sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, dbającej o zapewnienie bohaterom
walk o niepodległość Polski miejsca godnego
pochówku i spoczynku oraz o upamiętnianie
pomnikami i tablicami pamiątkowymi miejsc
pamięci, a także troszczącej się o cmentarze,
kwatery i mogiły obcych armii, innych wyznań
i narodowości.
„Sytuacja mniejszości polskiej na Zaolziu”
(25 I 2011 r.): informacja prezesa Polskiego
Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej Jana Ryłki, dotycząca m.in. używania podwójnego czesko-polskiego nazewnictwa w miejscowościach, w których mieszka
powyżej 10% obywateli narodowości polskiej.
Informacja na temat sytuacji mniejszości polskiej na Litwie (15 II 2011 r.): problemy dotyczące funkcjonowania oświaty polskiej, pisowni nazwisk, zwrotu ziemi czy używania języka
polskiego w miejscowościach zamieszkanych
przez polską mniejszość.
Informacja o polsko-litewskiej ekspedycji śladami zesłańców „Toruń – Workuta – Bajdarata
2011” (15 II 2011 r.): międzynarodowa ekspedycja odkrywczo-historyczna, mająca m.in. na
celu zawiezienie do Workuty tablicy upamiętniającej śmierć tysięcy więźniów politycznych
Gułagu.
„Zapomniana zbrodnia – 75. rocznica deportacji ludności polskiej z Ukrainy sowieckiej do Kazachstanu” (26 IV 2011 r.): historia, okoliczności
i skutki wywózek 60 tys. Polaków w 1936 r.
Informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych na
temat nowych kierunków polityki rządu wobec
Polonii i Polaków za granicą (10 V 2011 r.): założenia nowego rządowego programu ds. Polonii; nowy cel strategiczny współpracy z Polonią i Polakami za granicą.
Informacja o losach ofiar zbrodni katyńskiej
pochodzących z Zaolzia (25 V 2011 r.): przebieg i rezultaty badań prowadzonych przez
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Śląskie Muzeum Krajowe w Opawie i Instytut
Historii Nowożytnej Akademii Nauk RC w Pradze; działalność Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Republice Czeskiej.
 III Międzynarodowa Konferencja Młodych
Liderów Polonijnych „Quo vadis” w Toronto
(5 VII 2011 r.): możliwości współpracy z Polską, opracowania planu działania, budowania
struktur organizacyjnych, wzmacniania umiejętności liderskich i efektywnej komunikacji
młodej Polonii; stworzenie międzynarodowej sieci współpracy młodych liderów polonijnych; problemy związane z rekrutacją

uczestników ze Wschodu.
 Sport polonijny i szeroko rozumiane działania
Polskiego Komitetu Olimpijskiego na rzecz Polaków i Polonii (5 VII 2011 r.): program polonijny podczas XXX Letnich Igrzysk Olimpijskich
2012 w Londynie; informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o stanie przygotowań do XV Światowych
Letnich Igrzysk Polonijnych 2011 na Dolnym
Śląsku; informacja Polskiego Komitetu Olimpijskiego o stanie przygotowań do XXI Światowego Polonijnego Sejmiku Olimpijskiego
2011 na zamku w Książu.
 Informacja Fundacji „Pro Polonia” o projekcie
Światowego Polonijnego Centrum Akademickiego w Pułtusku (5 VII 2011 r.): zorganizowanie
miejsca spotkań i dyskusji polonijnych środowisk
akademickich, umożliwiającego nawiązywanie
współpracy środowisk akademickich i współdziałania Polonii ze Wschodu i z Zachodu.
 Informacja na temat sytuacji Polonii niemieckiej
w 20. rocznicę Traktatu między Rzecząpospolitą
Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym
sąsiedztwie i przyjaznej współpracy (5 VII 2011 r.):
wyniki rozmów polsko-niemieckiego Okrągłego
Stołu, wspólne oświadczenie w sprawie wspierania obywateli niemieckich polskiego pochodzenia i Polaków w Niemczech oraz niemieckiej
mniejszości w Polsce; zawarcie porozumienia
m.in. w sprawie utworzenia przy wsparciu rządu federalnego Centrum Dokumentacji Kultury
i Historii Polaków w Niemczech; decyzja o utworzeniu w Berlinie w 2012 r. ze środków strony
niemieckiej biura reprezentującego interesy
wszystkich organizacji polskich w Niemczech;
plan utworzenia specjalnego portalu internetowego; opracowanie strategii nauczania języka
polskiego jako języka ojczystego; powołanie

w RFN pełnomocnych przedstawicieli odpowiedzialnych za realizację tych postanowień.
 Informacja Stowarzyszenia Włosko-Polskiego
w Padwie na temat sytuacji i wizerunku Polonii we Włoszech (26 VII 2011 r.): stan polskiej
oświaty; integracja polskich dzieci w szkołach
włoskich; wizerunek Polaków w tym kraju.
 Informacja Instytutu Spraw Publicznych na temat wyników badań nad wizerunkiem Polski
i Polaków w Wielkiej Brytanii, przeprowadzonych w 2010 r. (12 IX 2011 r.): pozytywny bilans obecności naszych rodaków w tym kraju;
brak skutecznej promocji Polski i dobrze rozpoznawalnych polskich marek.
Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą szczególną wagę przywiązuje do
wspierania wszelkiego rodzaju inicjatyw Polonii
i Polaków za granicą w krajach ich zamieszkania.
W omawianym okresie jej członkowie brali udział
w spotkaniach i wydarzeniach poświęconych Polonii i Polakom organizowanych w kraju i zagranicą.
Przewodniczący komisji senator Andrzej Person
uczestniczył m.in. w dorocznych obchodach Dnia
Polonii i Polaków za Granicą na Ukrainie. Spotkał
się także z przedstawicielami brytyjskiej Komisji ds.
Unii Europejskiej Izby Gmin w sprawie współpracy
Senatu z Polonią oraz sytuacji Polaków w Wielkiej
Brytanii. Zastępca przewodniczącego komisji senator Bronisław Korfanty uczestniczył w uroczystych obchodach 10. rocznicy powstania Domu
Kultury Polskie w Wilnie, a senator Barbara Borys-Damięcka – w uroczystości 175-lecia Polskiej Misji
Katolickiej we Francji. Senator Andrzej Szewiński
wziął udział w Walnym Zjeździe Sprawozdawczym
Wspólnoty Polskich Organizacji „Forum Polonii”
w Austrii.
W 2011 r. w Senacie z inicjatywy przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za
Granicą senatora Andrzeja Persona zaprezentowano
wystawę „Historia polonijnego ruchy sportowego
w latach 1887–2011”. Ukazuje ona ciekawy, szerzej
nieznany fragment polskiej historii i przedstawia sport
polonijny jako interesujące zjawisko socjologiczne,
które odgrywało i odgrywa rolę ważnego czynnika
integrującego polską diasporę. Z inicjatywy senatora
A. Persona zaprezentowano także wystawę „Fundacja Kościuszkowska – amerykańskie centrum polskiej
kultury. The Kosciuszko Foundation – the American
Center of Polish Culture”, ukazującą 86-letnią działalność jednej z najbardziej aktywnych i prestiżowych
organizacji polonijnych w USA.
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Z

espoły senackie i parlamentarne są niezwykle
popularną wśród posłów i senatorów formą aktywności. Powstają na podstawie uprawnień wynikających z art. 17 ustawy o wykonywaniu mandatu
posła i senatora, a także odpowiednich zapisów regulaminów obu izb. Zajmują się różnorodną tematyką
społeczną, gospodarczą i regionalną. Szeroka formuła działania zespołów parlamentarnych umożliwia
także reagowanie na bieżące problemy, niezależnie
od kalendarza prac ustawodawczych.
W VI kadencji Sejmu i VII kadencji Senatu powołano do życia 69 zespołów. Jedynie 7 senatorów nie
należało do żadnego zespołu parlamentarnego. Senatorowie uczestniczyli w pracy 6 zespołów senackich i 32 parlamentarnych; 16 z nich obsługiwała
Kancelaria Senatu. Gabinet Marszałka Senatu zajmował się Parlamentarnym Zespołem do spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Pozostałe
15 korzystało ze wsparcia Biura Spraw Senatorskich,
które zapewniało obsługę:
 Senackiego Zespołu Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego,
 Senackiego Zespołu ds. Sportu,
 Senackiego Zespołu ds. Wychowania Młodego Pokolenia,
 Senackiego Zespołu Górnictwa,
 Senackiego Zespołu Infrastruktury,
 Senackiego Zespołu Strażaków,
 Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego,
 Parlamentarnego Zespołu „Blok dla Lubelszczyzny”,
 Parlamentarnego Zespołu ds. Harcerstwa
w Polsce i poza Granicami Kraju,
 Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych,
 Parlamentarnego Zespołu Kociewskiego,
 Zespołu Parlamentarzystów Województwa
Śląskiego,
 Parlamentarny Zespół ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej.
 W 2011 r. powołano do życia 2 nowe zespoły:
 Parlamentarny Zespół „Mazury Cud Natury”,
 Parlamentarny Zespół Polska – Rosja – Gospodarka.
W VII kadencji Senatu zespoły, których administracyjną obsługę zapewniła Kancelaria Senatu, odbyły
ponad 130 posiedzeń, zorganizowano 19 konferencji
tematycznych, 6 wystaw i 3 pokazy filmowe.
Jako apolityczne grupy zrzeszające parlamentarzystów zespoły realizowały cele określone w swoich regulaminach wewnętrznych. Podejmowały dyskusję na aktualne tematy związane z interesującą
je problematyką, zajmowały stanowiska w sprawie
inicjatyw społecznych, organizowały wystawy, pokazy filmowe, seminaria i konferencje. Dzięki pracy
w zespołach senackich parlamentarzyści przyczynili
się do zmian legislacyjnych, np. nowelizacji ustawy
o samorządzie gminnym, umożliwiającej powoływanie gminnych rad seniorów. Podjęto także prace nad
ustawami o zrzeszeniach czy petycjach. Członkowie

zespołów współpracowali zarówno z administracją
rządową, samorządem terytorialnym, jak i organizacjami pożytku publicznego. Współpracę nawiązano
także z podobnymi grupami parlamentarnymi innych państw, właściwymi komisjami Sejmu, Senatu
i Parlamentu Europejskiego czy środowiskami naukowymi. Omawiane problemy konsultowano też
ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, a także
ekspertami i praktykami z danej dziedziny.
W 2011 r. dwukrotnie spotykał się Senacki Zespół
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 27 IV 2011 r.
odbyło się posiedzenie poświęcone edukacji dzieci
i młodzieży w zakresie bezpiecznego korzystania
z publicznej przestrzeni komunikacyjnej, zwołane ze
względu na wysoki stopień zagrożenia wypadkami
wśród młodych użytkowników dróg. Przewodniczący

zespołu senator Henryk Woźniak za niezbędne uznał
poszukiwanie rozwiązań, które poprawiłyby bezpieczeństwo uczniów. Zapoznano się m.in. z podstawą programową opracowaną przez resort edukacji,
w której uwzględniono wychowanie komunikacyjne,
a także z edukacyjnym portalem wychowania komunikacyjnego „Bezpieczna droga do szkoły”. Mowa
była o budowie 16 wojewódzkich miasteczek ruchu
drogowego, organizowaniu festynów czy rajdów rowerowych służących wychowaniu komunikacyjnemu
dzieci i młodzieży. Podczas obrad zaproponowano
m.in. wprowadzenie obowiązku uzyskania karty rowerowej na zakończenie nauki w szkole podstawowej. 27 VII 2011 r. przedstawiciele Instytutu Budowy
Dróg i Mostów zaprezentowali senatorom projekt

129

kronika senatu '11.indb 129

16-05-12 15:55:40

KRONIKA SENATU RP – VII i VIII KADENCJA
Systemu Odcinkowego Pomiaru Prędkości (ISKIP),
uniwersalnego systemu automatycznej identyfikacji
pojazdów na podstawie równoległego rozpoznawania ich cech, dokonującego pomiaru prędkości
pojazdów na wybranych odcinkach dróg zarówno
w wersji stacjonarnej, jak i mobilnej. Podczas obrad
główny inspektor transportu drogowego Tomasz Połeć omówił także działania inspekcji podejmowane
w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
26 I 2011 r. członkowie najliczniejszego
(34 członków) Senackiego Zespołu Strażaków
podsumowali jego osiągnięcia w 2010 r. i zapoznali
się z informacją o funkcjonowaniu Ochotnicz-ych
Straży Pożarnych na
mocy
nowelizacji
z 25 II 2008 r. ustawy
o ochronie przeciwpożarowej. Na za-kończenie posiedzenia omówiono rolę
Ochotniczych Straży
Pożarnych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.
W 2011 r. trzykrotnie zbierał się Kaszubski Zespół Parlamentarny. 16 III 2011 r. jego
członkowie spotkali się z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego Bogdanem Zdrojewskim, by
zapoznać się z projektami realizowanymi przez resort na terenie województwa pomorskiego, a także
z poglądami ministerstwa na temat propozycji projektów i zadań, ze szczególnym uwzględnieniem
problemów etnicznej grupy kaszubskiej. Minister
poinformował, że w 2010 r. finansowe wsparcie
resortu otrzymały: koncert folklorystyczny podczas XII Zjazdu Kaszubów w Pucku, IX Dyktando
Kaszubskie, remont dachu kościoła w Kartuzach
i wydanie teczek wzorników haftu kaszubskiego
szkoły puckiej. Członkowie zespołu zapoznali się
także z przedsięwzięciami i projektami realizowanymi przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.
Zwrócono także uwagę na trudności z finansowaniem czasopisma „Pomerania”, ukazującego się już
od 48 lat. Poruszono temat zbiorów prof. Gerarda
Labudy, zmarłego w 2010 r., ofiarowanych przez

niego Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. 25 V 2011 r. gościem
Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego była minister edukacji narodowej Katarzyna Hall. W trakcie
dyskusji skupiono się na edukacji kaszubskiej, m.in.
na finansowaniu nauki języka kaszubskiego. Jak poinformowała minister, mimo zmniejszenia się liczby
uczniów z roku na rok systematycznie przybywa
uczących się języka kaszubskiego. Obecnie to kilkanaście tysięcy dzieci i młodzieży. Poza odradzaniem się języka oznacza to propagowanie i rozwój
kultury kaszubskiej, ściślejszą integrację tej grupy
etnicznej, a także promocję regionu. Zaintereso-

wanie językiem kaszubskim wykracza daleko poza
Pomorze, jest on wykładany także w Poznaniu
i Krakowie. 26 VII 2011 r. członkowie Kaszubskiego
Zespołu Parlamentarnego spotkali się natomiast
z wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji Tomaszem Siemoniakiem. Rozmowa dotyczyła
funkcjonowania ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.
Członkowie Parlamentarnego Zespołu „Blok dla
Lubelszczyzny” spotkali się 19 I 2011 r., by przyjąć
2 stanowiska w sprawach ważnych dla tego regionu.
Pierwsze z nich dotyczyło przywrócenia w „Projekcie
Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015” realizacji
budowy drogi ekspresowej S-17 na odcinku Lublin –
Kurów wraz z obwodnicą Lublina. Zespół postulował
przywrócenie tej ważnej dla regionu inwestycji na listę
zadań kluczowych, których realizacja rozpocznie się
do 2013 r. Zdaniem parlamentarzystów, pozwoli to
na uniknięcie nieodwracalnych opóźnień w rozwoju
gospodarczym regionu i zmniejszy dysproporcję między zachodnią i wschodnią częścią Polski. W drugim
stanowisku, skierowanym do ministra zdrowia, zaapelowano o sfinalizowanie procedury konkursowej na
świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Według parlamentarzystów,
zgoda na podjęcie ostatecznych rozstrzygnięć w wyniku rokowań z grupą lekarzy, którzy złożyli oferty
w konkursie, a do tej pory nie uzyskali kontraktów na
kontynuowanie praktyki stomatologicznej w placówkach szkolnych i wychowawczych w regionie, pozwoli
na powrót gabinetów stomatologicznych do szkół.
Senacki Zespół Infrastruktury spotkał się
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8 II 2011 r., by rozmawiać o kondycji publicznego
transportu publicznego, zwłaszcza w świetle nowych
przepisów uchwalonych przez parlament. Podsumowując spotkanie, przewodniczący zespołu senator
Stanisław Kogut podkreślił, że wspólne dobro nie
powinno powodować podziału na transport samochodowy i kolejowy. Według senatora, niezbędne
jest strategiczne spojrzenie na całą Polskę i stawianie na pierwszym miejscu przewoźników narodowych, a dopiero potem zagranicznych. Jak mówił,
nie da się uniknąć konkurencji, ale należy zwracać
uwagę, by w jak najwięcej zysków z tego mieli
narodowi przewoźnicy. Dlatego istnieje potrzeba

nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, której przepisy weszły w życie 1 III 2011 r.
Zespół 19 VII 2011 r. zorganizował też konferencję
na temat realizacji inwestycji infrastrukturalnych
w transporcie. W opinii wiceministra infrastruktury
Radosława Stępnia, maleje udział budżetu państwa
w drogownictwie. Z budżetu finansuje się utrzymanie, remonty i zarządzanie drogami. Budowa
i przebudowa dróg będzie opłacana z Krajowego Funduszu Drogowego. W ramach partnerstwa
prywatno-publicznego natomiast finansowane będzie budowanie autostrad na podstawie programu DBFO (Design, Build, Finance, Operate). Jak
poinformował wiceminister, obecnie prace trwają
na 1400 km dróg. Podczas konferencji wiceminister infrastruktury Andrzej Massel mówił natomiast
o priorytetach resortu dotyczących kolei, o odtwarzaniu zdegradowanych odcinków sieci, połączeniach z portami lotniczymi oraz przygotowaniach

do budowy kolei dużych prędkości. Jego zdaniem,
największymi problemami w kolejnictwie są opóźnienia w przygotowywaniu dokumentacji projektowej i wiążące się z tym ryzyko niewykorzystania
środków finansowych. Zdaniem wiceministra, należy zrezygnować z ambicji osiągania na wszystkich
modernizowanych trasach maksymalnych prędkości
rzędu 140–160 km/h, co pozwoli na oszczędność
środków. Podsumowując debatę, przewodniczący
senator Stanisław Kogut zwrócił uwagę m.in. na destrukcyjny wpływ tzw. procedur zamówień publicznych czy liczne zmiany w prawie związane z ciągłym dostosowywaniem ustaw do prawodawstwa
europejskiego. Postulował, by resort infrastruktury
przedstawił raport z ostatnich 4 lat, przedstawiający
m.in. stan polskiej infrastruktury, a także informację
o tym, ile wydano na ten cel i co za to zrobiono,
tak by każdy mógł ocenić efektywność zainwestowanych środków.
W omawianym okresie aktywnie pracował również
Parlamentarny Zespół ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej. Podczas obrad 31 III 2011 r. zapoznał
się z informacjami na temat konferencji poświęconej
problemom kompetencyjnym i legislacyjnym w zakresie gospodarki wodnej w Polsce na przykładzie dolnej
Wisły. Podczas konferencji, 2 VI 2011 r., dyskutowano, w jaki sposób zreorganizować polską administrację nadzorującą gospodarkę wodną. Odwołując się
do doświadczeń ostatnich kilkudziesięciu lat, przykładu dolnej Wisły, a także do zaleceń zawartych w ramowej dyrektywie wodnej (RDW) Unii Europejskiej,
uczestnicy spotkania mieli okazję poddać analizie różne aspekty stanu prawnego i kompetencyjnego gospo-

darki wodnej w Polsce. Jak stwierdziła we wnioskach
końcowych przewodnicząca zespołu senator Jadwiga
Rotnicka, zadziwiające, że 11 lat po uchwaleniu RDW
proponuje się rozwiązania z nią niezgodne. Zaskakuje również skala różnic w poglądach osób, które łączy
bardzo dobra znajomość problematyki, co świadczy
o jej złożoności. Wśród wspólnych poglądów senator
wskazała natomiast przekonanie, że istotnych korekt
wymagają obecny stan zarządzania zasobami wody
i uregulowanie kompetencji organów administracji
publicznej wobec gospodarki wodnej. Zgodzono
się, że nie wolno ignorować naturalnych podziałów
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wszystkim wsparcia różnych form promocji regionu.
3 V 2011 r. przewodniczący zespołu senator Stanisław Gorczyca uczestniczył w senackim dniu otwartym, podczas którego można było w internetowym
plebiscycie zagłosować na Mazury jako jedno z najpiękniejszych miejsc w Europie. Zwiedzającym zaprezentowano również interaktywną makietę z ruchomymi elementami, przedstawiającą Kanał Elbląski i jego
okolice. Akcję wsparł marszałek Bogdan Borusewicz.
25 V 2011 r. ukonstytuował się Zespół Parlamentarny „Polska – Rosja – Gospodarka”. Przewodniczącym został senator Eryk Smulewicz, a jego zastępcami – posłowie Mirosław Pawlak i Sylwester

geograficznych i administracja w gospodarce wodnej
musi być dostosowana do podziału zlewni. W opinii
senator J. Rotnickiej, konieczne jest zbudowanie zintegrowanego systemu zarządzania zasobami wody, który
zapewniałby realizację celów polityki wodnej UE i zaspokajał potrzeby użytkowników, uzasadnione względami ekonomicznymi i spełniające kryteria ekologiczne. 8 VI 2011 r. zespół debatował natomiast na temat
opłat portowych. Samorządowcy, właściciele przystani
i stanic żeglarskich, przedstawiciele Polskiego Związku
Żeglarskiego zwrócili się do członków zespołu z prośbą
o podjęcie działań celem zmiany ustawy – Prawo wodne lub ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie dotyczącym naliczania opłat portowych.
Dwukrotnie, 31 III i 27 IV 2011 r., zbierał się Parlamentarny Zespół „Mazury Cud Natury”, powołany
w celu aktywnego włączenia się parlamentarzystów
w promowanie Mazur w konkursie „Siedem Nowych Cudów Natury”. Spotkania dotyczyły przede

Pawłowski. Jako najważniejszy cel działania wskazano
wspieranie współpracy między gospodarkami obu
krajów. Pierwsze posiedzenie zespołu, 8 VI 2011 r.,
dotyczyło płynności transportu drogowego między
Polską i Rosją. W wypadku wymiany towarowej ze
stroną rosyjską problemem szczególnej wagi są
oficjalne pozwolenia. W negocjacjach Polski z Federacją Rosyjską najważniejsze punkty sporne to:
pozwolenia, które często są wykorzystywane wielokrotnie, winiety i wwóz paliwa do Polski.
W omawianym okresie Parlamentarny Zespół
ds. Harcerstwa w Polsce i poza Granicami Kraju
spotkał się 28 IV 2011 r., by przeanalizować projekt
uchwały Sejmu i Senatu z okazji 100-lecia harcerstwa w Polsce. Jego członkowie zgłosili poprawki do
przedstawionego tekstu i upoważnili przewodniczącego senatora Kazimierza Wiatra do ich zredagowania. Podczas posiedzenia do zespołu przyjęto posłanki Renatę Butryn i Bożenę Szydłowską.
Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych zebrał się 27 VII 2011 r. na posiedzeniu poświęconym
zagadnieniom ofert handlowych i turystycznych dla
seniorów, a także zaawansowaniu prac nad projektem ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym.
Podczas spotkania wskazywano na potrzebę uwrażliwienia osób starszych, często mających mniejszą
świadomość własnych praw, a także borykających
się z problemami zdrowotnymi, na to, że oferty,
skierowane do takiej grupy docelowej, nastawione
są jedynie na szybkie i nie do końca uczciwe osiągnięcie zysku. Uznano, że producentów i dystrybutorów należy skłonić do przekazywania rzetelnych

132

kronika senatu '11.indb 132

16-05-12 15:55:42

ZESPOŁY SENACKIE I PARLAMENTARNE
informacji. Zaproponowano m.in., by we współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organizacjami pozarządowymi uzyskać grant na kampanię społeczną, mającą uczulić
seniorów na różnego rodzaju oszustwa. W trakcie
posiedzenia padła też propozycja, aby środowisko
osób starszych miało swoich rzeczników, np. w powiatach. Podczas posiedzenia mowa była również
o akcji „Bezpieczny senior”, mającej na celu uświadomienie seniorom potencjalnych zagrożeń ze strony fałszywych listonoszy, inkasentów czy wnuków.
Zapoznano się z informacją na temat stanu prac nad
założeniami do ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym.
7 VI 2011 r. Senacki Zespół ds. Wychowania
Młodego Pokolenia spotkał się z Andrzejem Dąbrowskim, przewodniczącym Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych (PROM), który przybliżył
okoliczności powstania rady i jej plany na najbliższą
przyszłość. Jak poinformował, jej powołanie poprzedziły prace grupy inicjatywnej, w której skład
wchodzili przedstawili około 40 organizacji młodzieżowych, m.in.: Niezależnego Zrzeszenia Studentów, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej,
Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Młodzieży
Wiejskiej czy Akademickiego Związku Sportowego.
Członkami PROM mogą zostać organizacje mające co najmniej 2/3 członków w wieku minimum
15 i nie więcej niż 35 lat. Najważniejsze cele rady
to m.in. współtworzenie polityki młodzieżowej, upowszechnianie idei uczestnictwa młodzieży w życiu
publicznym, a także informowanie opinii publicznej
o jej sytuacji w Polsce.
Jak w poprzednich latach aktywnie działał Par-

rządu i organizacji pozarządowych. Zapoznano się
ze strategią kampanii społecznej promującej instytucję petycji w Polsce, która ma być skierowana
zarówno do organizacji pozarządowych, jak i instytucji publicznych zainteresowanych rozwojem
społeczeństwa obywatelskiego, działających na
rzecz wzmocnienia dialogu społecznego. Zespół
zajmował się kwestią opodatkowania podatkiem
VAT SMS-ów charytatywnych, a także ewentualnym rozszerzeniem zwolnienia z tego podatku
na wszystkie darowizny żywnościowe. W wyniku
przeprowadzonej dyskusji prezydium zespołu zdecydowało o podjęciu inicjatywy ustawodawczej,
polegającej na wprowadzeniu stosownych zmian
w ustawie o podatku od towarów i usług. Członkowie zespołu postulowali także uproszczenie
wymogów w zakresie powadzenia rachunkowości
organizacji pozarządowych o niskim przychodzie
rocznym. W kręgu zainteresowania zespołu zna-

lamentarny Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. W 2011 r. odbyło się 5 posiedzeń, podczas których zajęto się m.in. nowymi
zasadami funkcjonowania zbiórek publicznych
w kontekście założeń projektu nowelizacji ustawy
o zbiórkach publicznych. Dyskutowano o barierach podatkowych utrudniających funkcjonowanie organizacji pozarządowych. Parlamentarzyści
zrzeszeni w zespole z uwagą śledzili prace nad
senackimi projektami ustaw o petycjach i zrzeszeniach, konsultowali ich zapisy z przedstawicielami
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lazły się także zagadnienia dotyczące nowelizacji
ustawy o działalności pożytku publicznego, szans
i wyzwań stojących przed organizacjami pozarządowymi podczas polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Członkowie zespołu prowadzili stałą współpracę z sejmową podkomisją
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
Departamentem Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Radą Działalności
Pożytku Publicznego, a także z największymi organizacjami pozarządowymi w kraju.
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PARLAMENTARNY WYMIAR
POLSKIEJ PREZYDENCJI

P

olska sprawowała prezydencję w Unii Europejskiej 1 VII–31 XII 2011 r. Objęła ją po Węgrzech,
a przed Danią. Programowo polskie przewodnictwo
oznaczało współdziałanie w ramach trio, czyli 3 następujących po sobie prezydencji: polskiej, duńskiej
i cypryjskiej. Przewodnictwo oznaczało wzięcie
odpowiedzialności za: przewodniczenie pracom
Rady Unii Europejskiej i jej organów pomocniczych
oraz koordynację; zarządzanie procesami politycznymi oraz reagowanie na konflikty i kryzysy; mediowanie i poszukiwanie kompromisu w negocjacjach
w ramach procesu decyzyjnego Unii Europejskiej;
reprezentowanie Rady wobec instytucji Unii Europejskiej; inicjowanie debat i procesów politycznych.
Ze względu na zakres kompetencji państwo
sprawujące prezydencję staje się gospodarzem
większości unijnych spotkań i odgrywa dużą rolę
we wszystkich obszarach działań Unii Europejskiej.
Unijne przewodnictwo ma także swój wymiar parlamentarny, oznaczający odpowiedzialność za
organizację spotkań w ramach współpracy parlamentów narodowych Unii Europejskiej. Podczas
polskiej prezydencji ich tematyka była skorelowana z obszarami zakreślonymi przez rząd. W roli
gospodarzy poszczególnych spotkań występowali
marszałkowie lub przewodniczący komisji obu izb.
W okresie prezydencji obowiązki te oznaczały:
sprawowanie przewodnictwa w COSAC (Konferencja Organów Wyspecjalizowanych w sprawach
Wspólnotowych i Europejskich Parlamentów Unii
Europejskiej, forum współpracy komisji ds. europejskich parlamentów narodowych państw człon-

go przy udziale delegacji z państw kandydujących
(Chorwacja, Czarnogóra, Islandia, Macedonia, Turcja). Było to duże wyzwanie organizacyjne dla kancelarii Senatu i Sejmu. Liczba gości uczestniczących
w poszczególnych wydarzeniach sięgała 120 osób,
a w wypadku konferencji komisji ds. Unii Europejskiej – nawet 250.
Mimo że prezydencja rządowa zakończyła się
31 XII 2011 r., marszałkowie Sejmu i Senatu będą
gospodarzami Konferencji Przewodniczących Parlamentów UE, obradującej w Sejmie 19–21 IV 2012 r.
Zgodnie ze zwyczajem przyjętym w Unii Europejskiej, to najwyższe rangą spotkanie parlamentarne – parlamentarny szczyt UE – organizowane jest
przez parlament kraju, który piastował prezydencję
w II połowie poprzedniego roku. Będzie to ostatnie
wydarzenie w ramach wymiaru parlamentarnego

kowskich UE i Parlamentu Europejskiego); organizowanie spotkań przewodniczących komisji
branżowych, współorganizowanie z Parlamentem
Europejskim wspólnych spotkań parlamentarnych
i wspólnych spotkań komisji w Brukseli; organizowanie konferencji i seminariów.
W lipcu i wrześniu 2011 r. w Sejmie i Senacie odbyło się 9 spotkań na szczeblu przewodniczących
odpowiednich komisji parlamentów narodowych
państw członkowskich i Parlamentu Europejskie-

polskiej prezydencji, poświęcone m.in. jedności Europy, parlamentarnemu nadzorowi nad Wspólną Polityką Zagraniczną i Bezpieczeństwa, w tym Wspólną
Polityką Bezpieczeństwa i Obrony, a także kryzysowi
ekonomicznemu i relacjom parlamentów z mediami.
Zgodnie z regulaminem Konferencji Przewodniczących Parlamentów UE, parlamentarny szczyt
poprzedzi spotkanie 5–6 II 2012 r. w Senacie sekretarzy generalnych (szefowie kancelarii) 40 izb
parlamentarnych. Jego cel to przygotowanie kwiet-
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niowego parlamentarnego szczytu UE. Chodzi także o wymianę poglądów na temat roli parlamentów
we wdrażaniu narzędzi zaproponowanych w ramach pakietu fiskalnych działań antykryzysowych,
w sprawowaniu kontroli nad Wspólną Polityką Za-

graniczną i Bezpieczeństwa oraz Wspólną Polityką
Bezpieczeństwa i Obrony oraz przepływu informacji między parlamentami i funkcjonowania IPEX
(międzyparlamentarna wymiana informacji w sprawach UE).

Inauguracja wymiaru parlamentarnego polskiej prezydencji
Z okazji objęcia przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE 1 VII 2011 r. odbyło się uroczyste zgromadzenie posłów i senatorów z udziałem m.in.: prezydenta Bronisława Komorowskiego, marszałków Sejmu
i Senatu Grzegorza Schetyny i Bogdana Borusewicza,
premiera Donalda Tuska i członków rządu, przedstawicieli korpusu dyplomatycznego i kościołów.
Marszałek Sejmu G. Schetyna podkreślił, że to,
co w nadchodzącym półroczu będzie się działo się
w Sejmie i Senacie, złoży się na parlamentarny wymiar polskiej prezydencji. Nasz parlament dzięki
Traktatowi z Lizbony przejmuje odpowiedzialność
za parlamenty narodowe. Marszałek Sejmu podziękował też prezydencji węgierskiej, poprzedzającej
W swoim przesłaniu skierowanym do posłów
i senatorów przewodniczący węgierskiego parlamentu László Kövér zapewnił, że polska prezydencja otrzyma od Węgier wszelkie możliwe
wsparcie.
Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz podkreślił,
że w dziejach każdego państwa są wydarzenia determinujące jego przyszłość. We współczesnej historii
Polski były to: sierpień 1980 r. i pierwsze po wojnie
wolne wybory w czerwcu 1989 r. Podobne znaczenie miała akcesja do Unii Europejskiej w maju 2004 r.
Zdaniem marszałka, także 1 VII 2011 r., kiedy nasz
kraj przejmuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, przejdzie do historii Polski.
polską, szefowi węgierskiego parlamentu László
Kövérovi i wyraził przekonanie o dobrej współpracy
z szefem Parlamentu Europejskiego Jerzym Buzkiem.
Prezydent Bronisław Komorowski w swoim wystąpieniu podkreślił, że czas prezydencji to egzamin dla
Polski z umiejętności brania na nasze barki odpowiedzialności za Europę. W opinii prezydenta, członkostwo Polski we Wspólnocie Europejskiej oraz przejęcie
przez nasz kraj przewodnictwa w Radzie UE to powód
do uzasadnionej dumy, mimo że droga do tego była
pełna ryzyka, odwagi, pracy, a także wytrwałości.
Podczas zgromadzenia wyemitowano także wystąpienie przewodniczącego parlamentu Europejskiego
Jerzego Buzka, który podkreślił, że przewodnictwo
w Unii to wielkie zadanie ogólnonarodowe. Przypomniał, że najwyżej oceniano prezydencje nieobciążone wewnętrznymi sporami. Jak ocenił, Polska
ma szansę zdobyć zaufanie Europy, co przełoży się
w przyszłości na możliwość oddziaływania na europejskie decyzje.
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Marszałek Senatu podkreślił, że będziemy przewodniczyć gospodarczemu i politycznemu stowarzyszeniu 27 państw, w którym mieszka ponad pół
miliarda ludzi, wytwarzającym łącznie 30% global-

nego PKB. Jak stwierdził, to „od naszej kompetencji, wiedzy, sprawności, dyplomacji będzie w dużej
mierze zależało, czy staniemy na wysokości zadania i nasza prezydencja okaże się skuteczna w rozwiązywaniu problemów zintegrowanej Europy”.
Marszałek Senatu podkreślił, że Polska, sprawując
przewodnictwo, musi też pamiętać o obowiązkach
wobec sąsiadów Unii „zarówno na jej wschodniej,
jak i południowej flance”.
Jak ocenił, jesteśmy cenieni za przedsiębiorczość i otwartość na inne narody z całą ich różnorodnością kulturową i historyczną. Dzięki temu
potrafimy zaproponować rozwiązania trudnych
problemów nurtujących współczesną Europę i możemy się dzielić doświadczeniami z tymi, którzy
zdecydowali się odrzucić w swoich krajach dyktatury. W opinii marszałka, polska prezydencja stwarza ogromną szansę pokazania Europejczykom
i światu, że nasz kraj ma „pomysły na rozwój Unii”.
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Spotkania międzyparlamentarne organizowane przez Senat
10–11 VII 2011 r. odbyło się spotkanie przewodniczących komisji ds.
europejskich parlamentów państw
członkowskich UE (COSAC). Miało
ono na celu przygotowanie plenarnej
XLVI konferencji COSAC (2–4 X 2011 r.).
Rozmawiano również na temat roli instytucji UE wobec konfliktów na jej zewnętrznych granicach. Gospodarzami
spotkania byli przewodniczący komisji
ds. Unii Europejskiej Sejmu i Senatu
poseł Stanisław Rakoczy i senator Edmund Wittbrodt.
Witając gości, marszałek Bogdan Borusewicz podkreślił, że reprezentowane
przez nich komisje należą do najważniejszych ze względu na szerokie spektrum zagadnień, które obejmują swoim działaniem.
Na bieżąco reagują na problemy, jakimi żyje Europa. Nawiązując do programu spotkania, marszałek
przypomniał najważniejsze kwestie, wokół których
koncentrują się priorytety polskiego przewodnictwa
w Radzie Unii Europejskiej: integrację europejską
jako źródło wzrostu gospodarczego, bezpieczną Europę i Europę korzystającą na otwartości.

mentarnej w odniesieniu do polityki zagranicznej,
bezpieczeństwa i obrony.
Priorytety polskiego przewodnictwa przedstawił
sekretarz stanu ds. europejskich w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych Mikołaj Dowgielewicz. W jego
opinii, ze względu na obecną sytuację i wyzwania
stojące przed Unią Europejską najważniejsza jest odbudowa zaufania obywateli do niej i jej instytucji. Ten
właśnie cel przyświecać będzie polskiej prezydencji.
Ważne jest także, aby w podejmowane działania włączyły się parlamenty krajów członkowskich.
Wiceminister M. Dowgielewicz podkreślił, że
dyskusja na tematy gospodarcze powinna dotyczyć
wypracowania długofalowej strategii, która będzie
sprzyjała wzrostowi gospodarczemu i tworzeniu
miejsc pracy, bo właśnie te pozytywne sygnały zaczną przywracać zaufanie do UE. Jako jedno z głów-

Jak mówił, w świetle wydarzeń w Tunezji, Egipcie, Libii i w innych krajach tego regionu niezmiernie ważne jest, aby Unia włączyła się w proces
demokratycznej transformacji, której domagają się
obywatele tych państw oraz w budowę nowoczesnych struktur państwowych. Dlatego, w ocenie
marszałka, jednym z głównych wyzwań stojących
przed UE jest wspieranie krajów arabskich w budowaniu społeczeństwa demokratycznego. Marszałek podkreślił, że nowa, dynamiczna sytuacja na
granicach Unii Europejskiej zmusza do zmiany podejścia do polityki sąsiedztwa, migracji i azylu. Wyraził też przekonanie, że podczas spotkania zostaną poruszone najbardziej aktualne kwestie, także
te dotyczące perspektyw współpracy międzyparla-
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nych zadań Rady UE wiceminister wskazał również
większe zainteresowanie rynkiem wewnętrznym.
Mówił też o dalszym rozszerzaniu UE, a także o polityce sąsiedztwa i dyskusji na temat strefy Schengen.
W kontekście polityki sąsiedztwa za najważniejsze
wydarzenie polskiej prezydencji uznał szczyt Partnerstwa Wschodniego, a za bardzo istotny dla polskiego
przewodnictwa – pakiet azylowy.
W trakcie dyskusji uczestnicy spotkania pozytywnie ocenili zaprezentowane przez wiceministra
M. Dowgielewicza priorytety polskiej prezydencji,
określając je jako ambitne.
Podczas spotkania Cecilia Malmström, komisarz
UE ds. wewnętrznych, przedstawiła działania podejmowane wobec sytuacji w krajach sąsiednich,
przede wszystkim na wschodzie i południu Europy
– w basenie Morza Śródziemnego. Podkreśliła, że
swoboda podróżowania należy do podstawowych
wartości UE, a Europa potrzebuje imigrantów. Dodała, że Unia, w której więcej osób umiera niż się
rodzi, musi pamiętać o demografii. Komisarz zwróciła uwagę na potrzebę przygotowania prawa azylowego zgodnego z prawem międzynarodowym.
W opinii komisarz C. Malmström, Europa potrzebuje
dobrych stosunków z sąsiadami. Wobec dynamicznej
sytuacji na zewnętrznych granicach UE musi zintensyfikować działania, nie może jednak rezygnować ze swej
otwartości. Komisarz omówiła podejmowane działania,
zarówno w kontekście globalnym, jak i bilateralnym, do-

tyczące m.in. polityki wizowej czy profili emigracyjnych.
Podczas dyskusji mowa była m.in. o ustanowieniu właściwych relacji między północą a południem
Europy. Podkreślono potrzebę wsparcia krajów sąsiedzkich przy jednoczesnym zachowaniu swobody
poruszania się i zdobyczy układu z Schengen. Pytano
o system wizowy i azylowy.
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24–25 VII 2011 r. odbyło się spotkanie przewodniczących komisji właściwych ds. gospodarczych parlamentów
państw członkowskich UE, poświęcone
wpływowi kryzysu finansowo-gospodarczego na przyszłość jednolitego rynku.
Gospodarzami spotkania byli przewodniczący komisji gospodarki Sejmu i Senatu poseł Wojciech Jasiński i senator
Jan Wyrowiński.
Wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak przypomniał m.in., że umocnienie europejskiego rynku wewnętrznego
i wykorzystanie jego potencjału to jeden
z priorytetów polskiego przewodnictwa
w Radzie UE. Ma on pomóc w przezwyciężeniu kryzysu w Europie i ożywić wzrost
ekonomiczny. W opinii wicepremiera, kluczem
do utrzymania równowagi między suwerennością
państw członkowskich a integracją europejską jest
zasada subsydiarności, która nie może być traktowana statycznie. To także klucz do sukcesu jednolitego
rynku europejskiego. Należy pamiętać o sprawach
zasadniczych dla Europy i oderwać się od porównań z innymi regionami świata. Polska prezydencja
za najważniejsze uznała, że należy zmierzać do zapewnienia Europejczykom dobrych warunków do
życia i prowadzenia biznesu. W opinii wicepremiera, jednolity rynek może być bronią Unii w walce ze

skutkami kryzysu i o silną pozycję na arenie międzynarodowej. Wicepremier zwrócił również uwagę, że
wprowadzane przez UE regulacje powinny być oceniane przede wszystkim pod kątem ich wpływu na
konkurencyjność europejskiej gospodarki.
W trakcie dyskusji europejscy parlamentarzyści
zgadzali się, że jednolity rynek wewnętrzny i konkurencyjność to jedne z podstawowych czynników
wzrostu gospodarczego Unii Europejskiej. Podnoszono m.in. kwestię bezpieczeństwa energetycznego, a w tym kontekście – zróżnicowanego podejścia
krajów członkowskich (niemiecka decyzja o rezygnacji z energii atomowej).
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Na temat źródeł finansowania działań na rzecz
umocnienia jednolitego rynku w obecnej i nowej
perspektywie finansowej mówił senator J. Wyrowiński. Jego zdaniem, nowy unijny budżet ma
umożliwić spojrzenie na problemy z perspektywy ogólnoeuropejskiej, a nie pojedynczego kraju członkowskiego. Program „Łącząc Europę” ma
doprowadzić do wzmocnienia twardej struktury
tworzącej jednolity rynek europejski, zintegrować
kraje słabsze gospodarczo z państwami lepiej rozwiniętymi.
Senator J. Wyrowiński podkreślił, że aktualna sytuacja w strefie euro komplikuje rozmowy o przyszłych wieloletnich ramach finansowych. Tymczasem
głównym źródłem finansowania polityk unijnych,
m.in. wzmocnienia jednolitego rynku, były i są środki budżetowe. Jeżeli miałoby tak pozostać, należy
rozstrzygnąć następujące kwestie: czy najpierw wyznaczyć zadania, oszacować koszty ich realizacji i zobowiązać budżet do ich pełnego i bezwarunkowego
pokrycia, czy odwrotnie – dostosować zakres i wielkość unijnych projektów do posiadanych środków.
Jak stwierdził senator, bliższe obecnym uwarunkowaniom jest dostosowanie potrzeb do możliwości
finansowych.
W swoim wystąpieniu jako najważniejsze cele
w budowie jednolitego rynku senator wymienił m.in.:
budowę jednolitego rynku elektronicznego, wdrożenie dyrektywy usługowej, dokończenie budowy wewnętrznego rynku energii czy w pełni zintegrowanej
infrastruktury transportowej i energetycznej. Stwierdził, że jedną z recept na wyjście z kryzysu są działania
integrujące europejski rynek.
W części konferencji poświęconej wzmocnieniu
UE i nowym zobowiązaniom wobec jednolitego

rynku jej uczestnicy wysłuchali także wystąpienia
prof. Maria Montiego, komisarza unijnego w latach 1995–2004: ds. rynku wewnętrznego, usług
finansowych, integracji finansowej, ceł i podatków
w komisji kierowanej przez Jacques’a Santera i ds.
konkurencji w komisji Romana Prodiego. W swoim wystąpieniu M. Monti mówił m.in. o nowym,
pożądanym, jego zdaniem, modelu rozwoju ekonomicznego Europy i wskazanej hierarchii celów,
które powinny zostać osiągnięte w obecnych,
trudnych warunkach kryzysu. B. unijny komisarz
podkreślał m.in. znaczenie parlamentów europejskich, które stoją na straży zasady subsydiarności.
Zgodził się z wicepremierem W. Pawlakiem, że nie
jest ona statyczna i wymaga bardzo elastycznego
podejścia.
Zdaniem M. Montiego, obecnie konieczna jest reaktywacja jednolitego rynku. Skonsolidowany unijny
rynek może zainicjować i pobudzić wzrost gospodarczy, jest też szczególnie potrzebny w obliczu odradzających się nacjonalizmów.
W trakcie dyskusji zgadzano się m.in., że przeciwdziałać odradzaniu się nacjonalizmów można
właśnie poprzez wzmacnianie jednolitego rynku europejskiego i uświadamianie Europejczykom płynących z niego korzyści w ich codziennym życiu.
O współodpowiedzialności Parlamentu Europejskiego i jego działaniach na rzecz umocnienia jednolitego rynku w warunkach kryzysu ekonomiczno-finansowego mówiła Róża Gräfin von Thun und
Hohenstein z Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów PE. Za najważniejsze uznała skuteczne komunikowanie się z obywatelami zrozumiałym dla nich językiem, prowadzenie wielu rozmów
i otwartych debat.
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11–12 IX 2011 r. odbyło się spotkanie
przewodniczących komisji właściwych
ds. gospodarczych parlamentów państw
członkowskich UE. Temat debaty to „Potrzeby i możliwości finansowania polityki
energetycznej UE do 2020 r.”. Gospodarzami spotkania byli przewodniczący komisji
gospodarki Sejmu i Senatu poseł Wojciech
Jasiński i senator Jan Wyrowiński. Wzięli
w nim udział także marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak, komisarz UE
ds. energii Günther Oettinger i prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego Philippe
Maystadt.
Otwierając spotkanie, marszałek B. Borusewicz podkreślił znaczenie polityki
energetycznej UE i stawianych przez nią celów dla
Polski. Przypomniał, że ze względu na swoją historię, specyfikę energetyczną i obecne możliwości finansowe kraje członkowskie prezentują różny punkt
widzenia na temat podjętych przez UE zobowiązań
ekologicznych, dotyczących zmniejszenia emisji
gazów cieplarnianych, mniejszego zużycia energii,

zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii,
w tym większego wykorzystania odnawialnych źródeł energii w transporcie. Dlatego niezwykle ważne
jest wypracowanie wspólnych reguł, których powinny się trzymać kraje członkowskie.
Jak mówił marszałek B. Borusewicz, najważniejszymi priorytetami przyszłej strategii powinny być
wydajność energetyczna i energooszczędność. Podkreślił, że Unia Europejska musi zajmować jednolite
stanowisko w sprawie zewnętrznej polityki energetycznej, a także nawiązywać szersze stosunki z krajami – głównymi dostawcami i krajami tranzytowymi.
Zdaniem marszałka, nowe wieloletnie ramy finansowe powinny odzwierciedlać polityczne priorytety
UE. Chodzi m.in. o przeznaczenie znacznie większej
ilości środków na politykę energetyczną, w tym „inteligentną” i nowoczesną infrastrukturę energetyczną,
zwiększenie wydajności energetycznej, projekty i badania związane z energią odnawialną, rozwój i zasto-

sowanie nowych technologii energetycznych.
Podczas konferencji punkt widzenia polskiego rządu na potrzeby i możliwości finansowania polityki
energetycznej UE do 2020 r. przedstawił wicepremier, minister gospodarki W. Pawlak.
Komisarz G. Oettinger omówił cele i stan realizacji
europejskiej polityki energetycznej do 2020 r. w warunkach kryzysu finansowo-gospodarczego UE.

Na temat roli i możliwości Europejskiego Banku
Inwestycyjnego we współfinansowaniu celów europejskiej polityki energetycznej mówił prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego P. Maystadt.
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Uczestnicy spotkania zapoznali się także z opinią
eksperta, prof. Władysława Mielczarskiego z Politechniki Łódzkiej, który mówił o tym, jak osiągnąć
bezpieczeństwo energetyczne UE, racjonalizując wysokość nakładów inwestycyjnych, kosztów społecznych i środowiskowych.
Podczas dyskusji wskazywano, że dla urzeczywistnienia wspólnej polityki energetycznej konieczne jest
zapewnienie jej znaczącego finansowania z budżetu
UE. Poruszano też zagadnienia związane z wykorzystaniem energii jądrowej.
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25–26 IX 2011 r. w Senacie odbyło się
spotkanie przewodniczących komisji
właściwych ds. rolnictwa parlamentów
państw członkowskich UE. Jego gospodarzami byli przewodniczący Komisji
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu i Senatu – poseł Leszek Korzeniowski i senator Jerzy Chróścikowski. Uczestniczyli
w nim przedstawiciele 23 krajów członkowskich UE, reprezentanci Parlamentu
Europejskiego, krajów kandydackich –
Turcji i Czarnogóry, Komisji Europejskiej,
a także zrzeszeń COPA i COGECA, skupiających europejskie organizacje rolnicze i spółdzielcze. Dyskutowano o przyszłości wspólnej polityki rolnej w latach
2014–2020 oraz o jakości i bezpieczeństwie żywności w UE.
Spotkanie otworzył wicemarszałek Senatu Zbigniew Romaszewski. W jego ocenie, reforma WPR
musi uwzględniać zróżnicowanie europejskiego rolnictwa także pod względem technologicznym i materialnym. Przystępując do stworzenia efektywnej
polityki rolnej, trzeba również pamiętać o bezpieczeństwie żywności.

O potrzebie stworzenia silnej polityki rolnej, prorozwojowej, a jednocześnie sprawiedliwej i solidarnej wobec wszystkich państw członkowskich mówił
senator J. Chróścikowski. Stwierdził, że Europa nie
ma już czasu na przejściowe rozwiązania, powodujące stagnację i ograniczanie produkcji. WPR
ma służyć nie tylko europejskim rolnikom, ale też
wszystkim obywatelom Unii Europejskiej. Senator
przypomniał, że obecnie rolnictwo musi także dbać
o środowisko, ochronę klimatu i zwierząt czy ochronę różnorodności biologicznej. Wspólna polityka
rolna powinna dawać szansę wszystkim systemom
produkcji, w tym małym wielopokoleniowym gospodarstwom rodzinnym.
Zdaniem senatora J. Chróścikowskiego, konieczne
jest uproszczenie WPR i likwidacja dotychczasowych
barier. Należy również przeciwdziałać różnicowaniu
poziomu wsparcia udzielanego rolnictwu poszcze-

gólnych państw członkowskich. Trzeba przyjąć odpowiedni budżet, a także wprowadzić nowy podział
środków między państwa członkowskie, rolników
i instrumenty wspólnej polityki rolnej.
Oceniając przedstawioną niedawno perspektywę
finansową na lata 2014–2020, senator J. Chróścikowski stwierdził, że zaproponowano wprawdzie sprawiedliwsze, ale nadal niejednakowe dopłaty bezpośrednie. W jego opinii, należy pamiętać o specyfice
produkcji rolnej i dlatego trzeba zachować różne
formy wsparcia i instrumenty interwencji na rynkach
rolnych. WPR musi wpływać na likwidowanie różnic
między państwami członkowskimi w poziomie zaawansowania technologicznego produkcji i rozwoju
obszarów wiejskich.

Gościem europejskich parlamentarzystów podczas pierwszej sesji, poświęconej przyszłości wspólnej polityki rolnej 2014–2020, był minister rolnictwa
i rozwoju wsi Marek Sawicki. Przekonywał, że WPR
w obecnym kształcie jest zła, niesprawiedliwa, antyrozwojowa. Potrzebuje rzeczywistej reformy, a nie
kosmetycznych zmian, z zachowaniem dotychczasowych zasad płatności dla rolników. Zreformowana
polityka rolna powinna dążyć do poprawy konkurencyjności na rynku międzynarodowym. Musi też
uwzględniać dobra publiczne, w tym bezpieczeństwo żywnościowe i zrównoważony rozwój.
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Zdaniem
Zd
i
ministra
i i
rolnictwa,
l i
system płatności
ł
ś ib
bezpośrednich trzeba oprzeć na kryteriach obiektywnych. Należy je uzależnić od powierzchni użytków
rolnych, warunków gospodarowania, wyższe dopłaty przyznawać obszarom o niekorzystnych warunkach gospodarowania i prowadzącym gospodarstwa na terenach cennych przyrodniczo. Minister
M. Sawicki mówił też o potrzebie zagwarantowania
silnego budżetu.
Podczas spotkania do zmian w WPR przekonywał
również wiceprzewodniczący komisji rolnictwa Parlamentu Europejskiego Janusz Wojciechowski. Uczestnicy spotkania mogli się także zapoznać ze stanowiskiem
organizacji COPA, zrzeszającej europejskich rolników.
W trakcie dyskusji skoncentrowano się m.in. na
dopłatach bezpośrednich, kwestii wywołującej największe kontrowersje w debacie o przyszłości WPR.
W tym kontekście mówiono również o tzw. zazielenianiu, polegającym m.in. na zwiększaniu obszarów
proekologicznych, skutecznym płodozmianie, ochronie użytków zielonych oraz rozbudowywaniu programu rozwoju obszarów wiejskich.

D
ść spotkania
tk i poświęcono
ś i
j k ś i
Drugą
część
jakości
i bezpieczeństwu żywności w UE. O wyzwaniach
związanych z bezpieczeństwem żywnościowym,
a także założeniach reformy WPR, przygotowywanej przez Komisję Europejską, mówił José Manuel
Silva Rodriguez, dyrektor Dyrekcji Generalnej ds.
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji
Europejskiej. Parlamentarzyści mogli wysłuchali
także opinii ekspertów: głównego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych prof.
Stanisława Kowalczyka i prof. Mieczysława Obiedzińskiego, kierownika Zakładu Oceny Jakości
Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Podsumowując spotkanie, przewodniczący sejmowej komisji rolnictwa poseł L. Korzeniowski podkreślił, że konieczna jest rzeczywista, a nie pozorna
reforma. Nowa WPR musi być w większym stopniu
zorientowana na rynek i uwzględniać dobra publiczne, m.in. bezpieczeństwo żywnościowe i zrównoważony rozwój. Wymagania stawiane rolnictwu unijnemu potrzebują silnego budżetu, a także uproszczenia
WPR. Dlatego jednym z celów polskiej prezydencji
będzie osiągnięcie porozumienia w sprawie nowego systemu płatności bezpośrednich, opartego na
obiektywnych kryteriach.
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Spotkania międzyparlamentarne organizowane przez Sejm
3–5 VII 2011 r. odbyło się spotkanie przewodniczących komisji
obrony parlamentów państw UE
(CODACC). Jego tematem były
m.in. 2 podstawowe zagadnienia
dotyczące wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony: relacje UE
– NATO oraz UE – Rosja, sytuacja
w Afryce Północnej i na Bliskim
Wschodzie, a także nowe wyzwania i zagrożenia dla stosunków UE
– NATO po wejściu w życie Traktatu z Lizbony. Wzmocnienie współpracy między UE a NATO to jeden
z priorytetów polskiego przewodnictwa w Unii Europejskiej.
W otwarciu konferencji wzięli
udział prezydent Bronisław Komorowski i marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna,
a także minister obrony narodowej Bogdan Klich
i szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. Stanisław Koziej.
17–18 VII 2011 r. w Sejmie odbyło się spotkanie
przewodniczących komisji właściwych ds. gospodarczych, polityki regionalnej oraz infrastruktury,
poświęcone przyszłości polityki spójności. Senat reprezentowali przewodniczący Komisji Gospodarki
Narodowej senator Jan Wyrowiński oraz przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senator Mariusz Witczak.
Tematem konferencji była polityka spójności jako
skuteczna odpowiedź na wyzwania rozwojowe Unii
Europejskiej.
Podczas konferencji odbyły się 3 sesje tematyczne. Pierwsza dotyczyła znaczenia i kształtu polityki
spójności po 2013 r. Tematem drugiej była Transeuropejska Sieć Transportowa TEN-T. Trzecią sesję
konferencji poświęcono polityce spójności w kontekście Strategii Europa 2020.

4–6 IX 2011 r. odbyła się konferencja szefów
komisji ds. zagranicznych parlamentów UE
(COFACC). Wzięła w niej udział Catherine Ashton, wysoki przedstawiciel UE ds. zagranicznych
i polityki bezpieczeństwa. Spotkanie odbywało się
pod hasłem „Polityka wschodnia. Obowiązki Europy”. Ze strony polskiej uczestniczyli w nim m.in.
marszałkowie Sejmu i Senatu Grzegorz Schetyna
i Bogdan Borusewicz, przewodniczący Komisji
Spraw Zagranicznych obu izb poseł Andrzej Halicki i senator Leon Kieres, minister i wiceministrowie spraw zagranicznych Radosław Sikorski,
Jan Borkowski i Jerzy Pomianowski, zastępca sekretarza generalnego Europejskiej Służby Działań
Zewnętrznych UE Maciej Popowski. Zaproszono
również gości z państw Partnerstwa Wschodniego
i krajów kandydujących do UE.
Przewodniczący senackiej Komisji Spraw Zagranicznych senator Leon Kieres podkreślił, że żyjemy
„w niestabilnym świecie, któremu potrzebna jest
Unia Europejska, prowadząca spójną i sprawną po-
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litykę zagraniczną”. Jak mówił, regularne spotkania przewodniczących komisji
spraw zagranicznych ułatwiają poznanie całego spektrum poglądów i sposobów postrzegania problemów międzynarodowych. Zaznaczył, że mimo
istniejących różnic spotkania parlamentarzystów pokazują, iż możliwe jest
wypracowanie wspólnych stanowisk,
ponieważ wyzwaniom w polityce zagranicznej można tylko podołać, działając
wspólnie i solidarnie.
Pierwsza sesja konferencji dotyczyła
bieżącej polityki zagranicznej podczas
polskiej prezydencji. Przedstawił ją sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych J. Borkowski. Drugą sesję, poświęconą polityce wschodniej w kontekście
obowiązków Europy, otworzył senator L. Kieres,
który podkreślił priorytetowe znaczenie Partnerstwa
Wschodniego w obowiązkach zjednoczonej Europy. Trzecią sesję konferencji poświęcono przyszłości kształtowania Wspólnej Polityki Zagranicznej
i Bezpieczeństwa, a czwartą – sytuacji w krajach
Afryki Północnej i wynikającym z niej wyzwaniom
dla Unii Europejskiej. Marszałek Bogdan Borusewicz stwierdził, że „Powinniśmy stać na stanowisku
(…), że są to dobre przemiany, warte wsparcia. Przecież jest w interesie Unii, by w naszym sąsiedztwie
były kraje demokratyczne” – mówił marszałek Senatu. Zwrócił uwagę na ogromne znaczenie tych przemian i ich wpływ na całą Unię. Wyraził nadzieję, że
kraje arabskie pójdą demokratyczną drogą środka,
a nie skrajności.
Konferencję podsumował przewodniczący senackiej Komisji Spraw Zagranicznej senator L. Kieres. Podkreślił ogrom wyzwań stojących przed Unią
Europejską dotyczących stosunków zewnętrznych.
Zaznaczył, że wszystkim uczestnikom spotkania
zależy na UE aktywnie działającej na arenie międzynarodowej.

18–19 IX 2011 r. odbyło się spotkanie przewodniczących komisji właściwych ds. finansów parlamentów państw członkowskich UE. Gospodarzami byli
przewodniczący – sejmowej Komisji Finansów Publicznych poseł Paweł Arndt oraz senackiej Komisji Budżetu
i Finansów Publicznych senator Kazimierz Kleina.
Pierwsza sesja została poświęcona wyzwaniom
i perspektywom europejskiego zarządzania gospodarczego, druga – źródłom wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej. Podczas trzeciej sesji
rozmawiano na temat nadzoru finansowego i lekcji
z kryzysu.

2–4 X 2011 r. odbyła się XLVI Konferencja Komisji
do spraw Unijnych (COSAC) z udziałem przedstawicieli parlamentów państw członkowskich UE, Parlamentu Europejskiego i krajów kandydujących. Było
to największe wydarzenie wymiaru parlamentarnego
polskiej prezydencji, zorganizowane wspólnie przez
Sejm i Senat.
Spotkanie wspólnie otworzyli marszałek Senatu
Bogdan Borusewicz i marszałek Sejmu Grzegorz
Schetyna. Marszałek B. Borusewicz przypomniał
szczególne znaczenie COSAC jako struktury w Unii
Europejskiej, utworzonej dzięki inicjatywie oddolnej 10 lat po pierwszych bezpośrednich wyborach
do Parlamentu Europejskiego.
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Sesję COSAC otworzył przewodniczący
sejmowej Komisji do spraw Unii Europejskiej poseł Stanisław Rakoczy, który poinformował o decyzjach Trójki prezydencji
COSAC. Przewodniczący senackiej Komisji Spraw Unii Europejskiej senator Edmund
Wittbrodt zaprezentował 16. półroczny
raport COSAC. W pierwszym rozdziale
raportu znalazły się odpowiedzi na pytania skierowane do unijnych parlamentów, m.in. dotyczące priorytetowych zadań zapisanych w Strategii Europa 2020.
Drugi rozdział raportu stanowi podsumowanie doświadczeń parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego,
zdobytych od wejścia w życie Traktatu
z Lizbony w 2009 r.
Wśród tematów konferencji COSAC znalazły się też
m.in. wieloletnie ramy finansowe UE na lata 2014–2020,
widziane z perspektywy budżetowej i polityki spójności.
Przedstawił je komisarz ds. programowania finansowego i budżetu Janusz Lewandowski. Uczestnicy debaty
na ten temat zgodzili się, że sprawa nie należy do ła-

twych,
w odniet
h a różnica
óż i zdań
d ń pojawia
j i się
i zarówno
ó
d i
sieniu do struktury wydatkowania wspólnych środków,
jak i jakości wydatków. Poszczególne kraje przedstawiły
swoje stanowiska na temat propozycji wprowadzenia
nowych źródeł finansowania budżetu.
Drugim tematem konferencji była przyszłość polityki spójności Unii Europejskiej. Debatę na ten temat
rozpoczął podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Waldemar
Sługocki. Uczestnicy konferencji zgodzili
się co do tego, że polityka spójności ma
determinować rozwój Unii Europejskiej
i być ważnym elementem europejskiej solidarności.
Stan realizacji priorytetów polskiej prezydencji w Radzie UE przedstawił sekretarz stanu ds. europejskich w MSZ Mikołaj
Dowgielewicz. Za największe osiągnięcie
polskiej prezydencji uznał wypracowanie
kompromisu dotyczącego strategii gospodarczej UE.
Konferencję zakończyło przyjęcie uwag
i konkluzji.

Spotkania międzyparlamentarne w Brukseli
10–11 X 2011 r. w Brukseli odbyło się
wspólne posiedzenie Komisji Międzyparlamentarnej Parlamentu Europejskiego
i parlamentów narodowych. Jego tematem była „Nowa strategia na rzecz jednolitego rynku: stan na dziś i wyzwania na
przyszłość”. Spotkaniu współprzewodniczyli: przewodniczący Komisji ds. Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Parlamentu Europejskiego Malcolm Harbour,
przewodniczący senackiej Komisji Gospodarki Narodowej senator Jan Wyrowiński
i zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Gospodarki poseł Andrzej Czerwiński.
Honorowym gościem był przewodniczący
Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek.
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Debata dotyczyła przede wszystkim przyszłości
unijnej polityki w sprawie jednolitego rynku, a także
oceny stanu prac nad ponownym uruchomieniem
jednolitego rynku w tak ważnych dziedzinach, jak:
mobilność obywateli, ochrona konsumentów, zamówienia publiczne czy jednolity rynek cyfrowy.
W trakcie dyskusji poruszano m.in. kwestie dotyczące: dostosowania jednolitego rynku do obecnych
i przyszłych wyzwań, ułatwienia obywatelom UE pracy za granicą, wzmocnienia zaufania konsumentów
do unijnego rynku wewnętrznego, poprawy wdrażania i egzekwowania przepisów dotyczących jednolitego rynku, unowocześnienia procedur udzielania zamówień publicznych, a także najważniejszych
wyzwań związanych z tworzeniem jednolitego rynku
cyfrowego. Senator J. Wyrowiński mówił o przyszłości polityki dotyczącej jednolitego rynku z uwzględnieniem inicjatywy 9 państw członkowskich na rzecz
europejskiego wzrostu. Zwrócił uwagę na znaczenie
współpracy parlamentów narodowych z Parlamentem Europejskim w umacnianiu rynku wewnętrznego, a także na konieczność jak najszybszego wdrożenia rozwiązań unijnych w tym zakresie do prawa
krajowego.

5–6 XII 2011 r. w Brukseli odbyło się wspólne
spotkanie parlamentarne poświęcone spójności
społecznej i rozwojowi demograficznemu w zrównoważonej Europie. Obradom współprzewodniczyli
marszałkowie Sejmu i Senatu Ewa Kopacz i Bogdan
Borusewicz oraz przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek. W spotkaniu wzięli udział
posłowie i senatorowie, delegacje parlamentarne
z krajów członkowskich Unii Europejskiej i krajów
kandydujących, eurodeputowani, a także minister

pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz unijny komisarz ds. zatrudnienia i spraw
społecznych László Andor. Gościem specjalnym był
dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Socjalnego Międzynarodowej Organizacji Pracy Michael Cichon, który przedstawił najważniejsze zagadnienia
dotyczące zmian demograficznych i ich skutków
społecznych. Mówił m.in. o sytuacji gospodarczej
i budżetowej w obliczu starzenia się ludności, a także
o przewidywanym w związku z tym wzroście presji
na systemy zabezpieczeń społecznych.
Podczas spotkania skoncentrowano się na 3 obszarach tematycznych: gospodarczych i budżetowych
konsekwencjach zmian demograficznych, problemie
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spójności
ój ś i społecznej
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j w kontekście
k
kś i rozwoju
j regionali
l
nego oraz społecznych i równościowych aspektach
zatrudnienia.
Pierwszy panel, poświęcony gospodarczym i budżetowym skutkom zmian demograficznych, prowadzili przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej
senator Edmund Wittbrodt i niemiecka eurodeputowana Elizabeth Schroedter. Przedmiotem debaty były
przede wszystkim następstwa gospodarcze i socjalne
zmian demograficznych.
Podczas drugiego panelu dyskutowano na temat
spójności społecznej i rozwoju regionalnego. W trakcie debaty, pod przewodnictwem marszałka B. Borusewicza i przewodniczącej Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego Danuty Hübner,
zwracano uwagę, że polityka spójności jest jedną
z najważniejszych polityk, która przyczynia się do
wzrostu gospodarczego i jest efektywną odpowiedzią
na wyzwania rozwojowe UE. Poruszono też kwestię
nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej. Pod-

kreślano
do
k śl
ttakże
kż znaczenie
i edukacji
d k ji przystosowanej
t
jd
potrzeb seniorów.
Tematem trzeciego panelu były społeczne i równościowe aspekty zatrudnienia oraz zmian demograficznych. Obradom współprzewodniczyły marszałek
Sejmu E. Kopacz i niemiecka eurodeputowana Gesine Meissner, sprawozdawcą panelu był przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej senator
Mieczysław Augustyn. W swoim wystąpieniu zwrócił
uwagę na konieczność zmiany definicji solidarności
międzygeneracyjnej, a także na potrzebę odnowy
demograficznej, zwiększenia dzietności i zatrudnienia osób starszych.
Podczas dyskusji poruszono m.in. problem przygotowania szkół do kształcenia imigrantów i seniorów.
Podsumowując spotkanie, marszałkowie E. Kopacz
i B. Borusewicz oraz przewodniczący J. Buzek podkreślili, że demografia i związane z nią zagadnienia
są niezwykle ważnym czynnikiem w rozwoju Unii Europejskiej.

Inne wydarzenia
8 VII–8 X 2011 r. w Senacie prezentowano wystawę „Polska – tradycje parlamentaryzmu do
1791 r.”, ukazującą tradycje polskiego parlamentaryzmu. Obejmuje ona okres od państwa Piastów
poprzez Rzeczpospolitą Obojga Narodów aż do
jej upadku w XVIII w., przypieczętowany rozbiorami i wymazaniem państwa polskiego z mapy
Europy na 123 lata. Ekspozycję przygotowano
z inicjatywy b. posłanki na Sejm i b. senator Ewy
Tomaszewskiej. Na planszach wykorzystano materiały znajdujące się w zbiorach polskich muzeów,
archiwów i bibliotek.
26 VII 2011 r. w Sejmie odbyła się konferencja
poświęcona strategii pomocy rozwojowej dla
Afryki. Jej tematem było m.in. wspieranie dialogu
między europejskimi i afrykańskimi parlamentarzystami na rzecz strategii współpracy rozwojowej, ze
szczególnym uwzględnieniem doświadczeń nowych członków Unii Europejskiej. Pierwsza sesja
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konferencji została poświęcona strategii pomocy
rozwojowej dla Afryki. Podczas drugiej sesji rozmawiano o realizacji milenijnych celów rozwoju,
a także o współpracy między parlamentami europejskimi a afrykańskimi regionalnymi organami
parlamentarnymi. Moderatorem debaty był wicemarszałek Senatu Marek Ziółkowski. „Jako parlamentarzyści, jesteśmy odpowiedzialni wobec tych,
którzy na nas głosowali, a szczególnie wobec grup
wyłączonych ze społeczeństwa w naszych i innych
krajach” – podkreślił.
Podczas konferencji uchwalono rekomendację,
wzywającą parlamenty europejskie i rządy do podjęcia działań dotyczących niesienia pomocy humanitarnej i rozwojowej Afryce. Miała ona na celu uświadomienie politykom, jak dramatyczna jest tam sytuacja.
7–8 IX 2011 w Krynicy-Zdroju odbyła się konferencja „Europa Karpat” – XXI Forum Ekonomiczne. Zaprezentowano na niej Konwencję Karpacką, dobre praktyki współpracy w Europie Karpat.
Dyskutowano na temat współpracy państw europejskich w kontekście nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2014–2020. Podczas konferencji
Polska podpisała protokoły do Konwencji Karpackiej, dotyczące turystyki i obszarów leśnych w makroregionie Karpat.

14–16
między14 16 IX 2011 r. w Lublinie
L bli i zorganizowano
i
i d
narodową konferencję naukową „Mniejszości narodowe, etniczne i językowe w Unii Europejskiej”,
podczas której podjęto próbę analizy aktualnej sytuacji mniejszości narodowych, etnicznych i językowych
w krajach Unii Europejskiej. Wśród omawianych zagadnień znalazły się m.in. rozwiązywanie problemów
mniejszościowych w stosunkach dwustronnych na przykładzie polsko-niemieckiego okrągłego stołu, polityka
państwa polskiego wobec mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. Przedmiotem dyskusji były też badania porównawcze uregulowań w prawie europejskim i krajowym, dotyczących mniejszości.
19–20 IX 2011 r. w Sejmie odbyło się posiedzenie
Komisji Współpracy Parlamentarnej Unia Europejska – Rosja (XIV spotkanie), utworzonej w 1997 r.
na mocy Porozumienia o Partnerstwie i Współpracy
(PCA). Komisja, w której skład wchodzą posłowie do
Parlamentu Europejskiego oraz członkowie Dumy
i Rady Federacji Rosyjskiej, jest odpowiedzialna za re-
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alizację założeń tego porozumienia, służy też jako forum wymiany poglądów i doświadczeń. Podczas spotkania w Warszawie dyskutowano m.in. o wspólnych
rozwiązaniach możliwych dzięki dialogowi, a także
na temat sytuacji w obwodzie kaliningradzkim i standardów wyborczych.
26–26 IX 2011 r. w Sejmie odbyło się spotkanie parlamentarzystów państw NATO i krajów
stowarzyszonych, poświęcone wyzwaniom i zagrożeniom współczesności. Wzięli w nim udział:
marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna, przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego NATO Karl
A. Lamers, minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych Jacek Najder, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisław Koziej, asystent sekretarza generalnego NATO ds. nowych wyzwań dla
bezpieczeństwa Gabor Iklody.
„Bezpieczeństwo w drugiej połowie XXI w.
Nowe wyzwania i możliwości” – to temat wystąpienia przewodniczącego Zgromadzenia
Parlamentarnego NATO Karla A. Lamersa.
W swoim referacie na temat roli NATO
i Unii Europejskiej wobec współczesnych
zagrożeń w sferze obronnej minister
obrony narodowej Tomasz Siemoniak
podkreślił wagę dialogu dla operacji wojskowych prowadzonych w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii
Europejskiej.
Podczas konferencji głos zabrał też asystent sekretarza generalnego NATO ds. nowych wyzwań dla bezpieczeństwa Gabor
Iklody. Mówił m.in. o konieczności zmiany
koncepcji bezpieczeństwa oraz środków

jego zapewniania i promowania. Wśród nowych wyzwań ważnych dla bezpieczeństwa wymienił także
zmiany klimatyczne. Podkreślił również znaczenie
solidarności, mającej bezpośredni wpływ na skuteczność podejmowanych działań, a także rolę delegacji
Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego
NATO, która poprzez zaangażowanie parlamentarzystów pozytywnie wpływa na nowe koncepcje i przyczynia się do rozwoju organizacji i współpracy transatlantyckiej.
Podczas drugiej sesji, poświęconej rozwojowi
współczesnej cywilizacji, dyskutowano m.in. na temat
kwestii społecznych związanych z postępującym podziałem cywilizacyjnym między obszarami północnej
i południowej półkuli, a także zagrożeń związanych
z chorobami, skażeniem środowiska naturalnego
i jego degradacją, migracją ludności oraz wzrostem
przestępczości zorganizowanej.
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AKTYWNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
Oficjalne wizyty parlamentarne

D

elegacje Senatu VII kadencji w 2011 r. złożyły oficjalne wizyty w Rosji, Czechach i Egipcie.
Szczególny charakter miały wizyty marszałka Bogdana Borusewicza w Tunezji i Egipcie. Ich celem było
wspieranie przemian demokratycznych zachodzących w tych krajach. Delegacja Senatu wzięła także
udział w inauguracji sezonu kulturalnego „Polska
– Nadrenia Północna-Westfalia” w Essen (Niemcy).
Podczas wizyty w Tunezji (15–16 V 2011 r.) marszałkowi B. Borusewiczowi towarzyszyli przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej senator
Edmund Wittbrodt, a także przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

16 V 2012 r. w Tunisie marszałek B. Borusewicz
spotkał się z działaczami związkowymi, z którymi
rozmawiał m.in. o ich roli w walce o demokrację.
Zdaniem marszałka, związkowcy nie mogą wycofać się z procesu budowy demokracji i powinni aktywnie wziąć udział w wyborach do Zgromadzenia
Narodowego, mającego uchwalić nową konstytucję państwa.
Tego dnia marszałek B. Borusewicz wziął także
udział w konferencji na temat transformacji służb
bezpieczeństwa, podczas której przedstawił polskie
doświadczenia z zakresu transformacji systemu bezpieczeństwa publicznego.

SSpotkanie
k i z przedstawicielami
d
i i l i C
i ż
P
lk
Czerwonego Półk
Półksiężyca.
Polska
delegacja przekazała pomoc humanitarną dla uchodźców z Libii,
przebywających w obozach dla uchodźców w Szuszy.

Spotkanie z młodzieżą akademicką i wykładowcami na uniwersytecie El Manar w Tunisie.

Wizyta w obozie dla uchodźców.

Delegacja odwiedziła obozy w Choucha-Ras-Jedir i Szuszy, niedaleko granicy z Libią, spotkała
się z przedstawicielem biura Wysokiego Komisarza
ONZ ds. Uchodźców (UNHCR). W Zarzis delegacja
odbyła spotkanie z reprezentami organizacji politycznych i pozarządowych, budujących społeczeństwo
obywatelskie w regionie Djerby.

Spotkanie z sekretarzem generalnym muzułmańskiej Partii Odrodzenie (Ennahdha) Hammadim Jebalim.
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Spotkanie z tymczasowym prezydentem Tunezji Fuadem Mebazą.

SierSpotkanie polskiej delegacji z ministrem spraw zagranicznych Sier
giejem Ławrowem.

W Tunisie marszałek B. Borusewicz spotkał się
z tymczasowym prezydentem Tunezji Fuadem Mebazą. W rozmowie uczestniczył również senator Edmund Wittbrodt. Najważniejsze poruszone tematy to
pomoc UE w przemianach demokratycznych i polskie doświadczenia w budowie demokracji.
Od 31 V do 2 VI 2011 r. delegacja Senatu na czele
z marszałkiem Bogdanem Borusewiczem złożyła oficjalną wizytę w Rosji. W skład senackiej delegacji weszli:
przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej senator Jan Wyrowiński, przewodniczący Komisji Budżetu
i Finansów Publicznych senator Kazimierz Kleina, przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji senator Stanisław Piotrowicz, przewodniczący
senackiej Polsko-Rosyjskiej Grupy Parlamentarnej, zastępca przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senator Janusz Sepioł,
zastępca przewodniczącego senackiej Polsko-Rosyjskiej
Grupy Parlamentarnej, zastępca przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senator Władysław Ortyl. Marszałkowi towarzyszyli
również wiceministrowie spraw zagranicznych i spraw
wewnętrznych Jan Borkowski i Tomasz Siemoniak,
przedstawiciele resortów gospodarki i rozwoju regionalnego, marszałkowie województw i przedstawiciele
14 samorządów wojewódzkich.

nia Federalnego Federacji Rosyjskiej Aleksandrem
Torszynem i z przewodniczącym Dumy Państwowej (niższa izba parlamentu) Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej Borysem Gryzłowem.
Z ministrem S. Ławrowem marszałek rozmawiał m.in.
o odtajnieniu ostatnich akt śledztwa katyńskiego, dochodzeniu w sprawie katastrofy smoleńskiej, a także
o ruchu bezwizowym z obwodem kaliningradzkim.
Z przewodniczącym Dumy Państwowej B. Gryzłowem marszałek B. Borusewicz rozmawiał m.in. o kwestiach dotyczących gospodarczych i politycznych
stosunków polsko-rosyjskich, w tym współpracy regionalnej. Pierwszy zastępca przewodniczącego Rady
Federacji A. Torszyn podczas rozmowy z marszałkiem
Senatu wyraził niepokój, że wymianę handlową między
naszymi krajami zdominował handel surowcami naturalnymi. Jego zdaniem, konieczne jest wspólne opracowanie projektów w sferze zaawansowanych technologii.

S k i polskiej
Spotkanie
l ki j d
delegacji
l
ji z rektorem
k
U
Uniwersytetu
i
iim. M
M.W.
W ŁŁomonosowa w Moskwie Wiktorem Sadowniczym (piąty z prawej).

Mars
Marszałek
ałek Bogdan Bor
Borusewicz
se ic i pr
przewodniczący
e odnic ąc D
Dumy
m Państ
Państwowej
o ej
Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej Borys Gryzłow.

Marszałek B. Borusewicz spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem,
z pierwszym zastępcą przewodniczącego Rady
Federacji (izba wyższa parlamentu) Zgromadze-

2 VI 2011 r. delegacja Senatu wzięła także udział
w III Forum Regionów Polska – Rosja, poświęconym
współpracy w sferze zaawansowanych technologii
i innowacji. W ramach forum polska delegacja odwie-
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Przewodniczący Senatu Republiki Czeskiej Milan Štěch i marszałek
Bogdan Borusewicz.

Marszałek B. Borusewicz spotkał się też z premierem Czech Petrem Nečasem. Rozmawiano o koordynacji działań obu krajów, kiedy Polska będzie przewodniczyć Radzie UE, a Republika Czeska – Grupie
Wyszehradzkiej.

Marszałek
Bogdan
Borusewicz
zastępca przewodnicząceM
ł kB
d B
i i pierwszy
i
d i
go Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej
Aleksander Torszyn.

dziła także kilka ośrodków naukowo-przemysłowych
w obwodzie moskiewskim i kałuskim, w tym Zielenograd, Czernogołowkę, Żukowskij, Dubnę, Portwino,
Friazino, Puszkino i Obnińsk.
Wizytę w Czechach (21 i 22 VI 2011 r.) delegacja
Senatu złożyła na zaproszenie przewodniczącego
Senatu Republiki Czeskiej Milana Štěcha. Marszałkowi Bogdanowi Borusewiczowi towarzyszyli senatorowie: Witold Idczak, Maria Pańczyk-Pozdziej
i Marek Rocki.

Polska
P
lk d
delegacja
l
j w siedzibie
i d ibi czeskiego
ki
SSenatu.

Tematami rozmowy marszałka B. Borusewicza
z M. Štěchem były m.in. współpraca Unii Europejskiej
i Grupy Wyszehradzkiej, kwestie bezpieczeństwa
energetycznego, stabilizacji euro, przyszłości strefy euro, a także problemy Afryki Północnej i świata
arabskiego.

Spotkanie z premierem Czech Petrem Nečasem.

Delegacja Senatu spotkała się z członkami Komisji Spraw Zagranicznych, Obrony i Bezpieczeństwa
oraz Komisji ds. Unii Europejskiej czeskiej izby wyższej, a także z przedstawicielami czeskiej Polonii.
22 VI 2011 r. marszałek B. Borusewicz wziął udział
w uroczystości wręczenia Krzyża Komandorskiego
z Gwiazdą Orderu Odrodzenia RP działaczce politycznej Annie Szabatovej, działaczce antykomunistycznej Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej.
A. Szabatova pełniła funkcję rzeczniczki Karty 77 – organizacji, która w czasach komunistycznych walczyła
o poszanowanie praw człowieka i przeciwstawiała się
totalitaryzmowi, organizowała także polsko-czeskie
przerzuty niezależnej literatury i materiałów drukarskich. Jak powiedziała A. Szabatova, stosunki polsko-czeskie są dla niej „sprawą serca i niepodzielną częścią życia”.
12–14 VII 2011 r. marszałek Bogdan Borusewicz
złożył oficjalną wizytę w Egipcie. W skład delegacji
wchodzili przewodniczący Komisji Obrony Narodowej senator Maciej Klima i Komisji Spraw Unii Europejskiej senator Edmund Wittbrodt oraz przewodniczący sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych poseł
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Andrzej Halicki. Marszałkowi towarzyszyli także działacze opozycji demokratycznej w PRL Zbigniew Bujak i Henryk Wujec.
Celem wizyty było wsparcie Egiptu w budowie
społeczeństwa demokratycznego, a także podzielenie się polskimi doświadczeniami w organizowaniu
społeczeństwa obywatelskiego i transformacji gospodarczo-ustrojowej.
Pierwszego dnia pobytu w Egipcie delegacja spotkała się z wicepremierem Jahją al-Gamalem. Marszałek B. Borusewicz i H. Wujec podzielili się swoimi
doświadczeniami w walce o porządek demokratyczny
w Polsce w latach osiemdziesiątych. Wskazywali, jak
ważny jest dialog społeczny. Wicepremier J. al-Gamal,
pytany o najważniejsze sprawy wymagające załatwie-

w maju 2011 r. złożyli w Polsce wizytę studyjną, zapoznając się z polskimi doświadczeniami transformacji ustrojowej. W efekcie tej wizyty powstał raport ze
szczegółowymi zaleceniami dla poszczególnych resortów, dotyczącymi m.in. budowania relacji między
obywatelami a policją i służbami bezpieczeństwa,
a także reformy samorządowej i gospodarczej. Zarówno marszałek B. Borusewicz, jak i towarzyszący
mu Z. Bujak i H. Wujec przywołali z kolei jako przykład polski Okrągły Stół, który – jak podkreślali –
umożliwił pokojową transformację w naszym kraju.
13 VII 2011 r. marszałek B. Borusewicz spotkał
się ze zwierzchnikiem Koptyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego Szenudą III. Podczas rozmowy wyraził pogląd, że nie ma demokracji bez obrony praw

Marszałek Bogdan Borusewicz i wicepremier Egiptu Jahja al-Gamal.

Spotkanie z Szenudą III, patriarchą Aleksandrii i Stolicy św. Marka,
zwierzchnikiem Koptyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego.

nia, odpowiedział, że jest nią zwołanie konferencji jedności narodowej, w której uczestniczyliby przedstawiciele głównych sił politycznych. Senator E. Wittbrodt
podkreślił, że ruchy wolnościowe są życzliwie przyjmowane przez Unię Europejską.
Podczas spotkania z ministrem spraw zagranicznych
Egiptu Mohammedem al-Orabim rozmawiano m.in.
o sytuacji w innych krajach arabskich, zwłaszcza w Libii.

Marszałek Bogdan Borusewicz i minister spraw zagranicznych Egiptu Mohammed al-Orabi.

Tego samego dnia delegacja Senatu odwiedziła
rządowy ośrodek analityczny Information and Decision Support Center (IDSC). Jego przedstawiciele

mniejszości i „nie ma demokracji bez swobody wyznawania własnej religii”. W opinii marszałka, jeśli
Egipt chce być państwem demokratycznym, musi
tych zasad przestrzegać.
Pytany przez senatora E. Wittbrodta o stosunek Kościoła koptyjskiego do zachodzących zmian w Egipcie,
Szenuda III odpowiedział, że spotyka się z zarzutem
angażowania się kościoła w działalność polityczną,
z sugestiami, iż kościół chce budować państwo w państwie. „Dlatego nie angażujemy się w politykę, bo to
obróci się przeciwko nam” – podkreślił patriarcha.
Drugiego dnia wizyty w Egipcie marszałek B. Borusewicz spotkał się też z Ahmadem at-Tajjibem, imamem kairskiego uniwersytetu Al-Azhar, głównego
ośrodka teologicznego sunnizmu. „Naszą rewolucję
zapoczątkowała młodzież. Udało się nam dzięki temu
wyeliminować z życia brak wolności słowa, a dziś stoi
przed nami wiele nowych wyzwań. Dziś młodzież
chce więcej, nie chce, żeby rewolucja się zakończyła.
Młodzi uważają, że trzeba wykorzystać czas na spełnienie jak największej liczby ich postulatów” – powiedział A. at-Tajjib. W jego ocenie, demokracja w Egipcie
nie może być oparta na modelu zachodnim.
Marszałek B. Borusewicz podkreślił, że Polska
i Unia Europejska popierają egipską drogę do demokracji, ale o tym, jak ona ma wyglądać, muszą zadecydować sami Egipcjanie.
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Spotkanie z Ahmadem at-Tajjibem, imamem kairskiego uniwersytetu Al-Azhar.

14 VII 2011 r. polska delegacja spotkała się z protestującymi na kairskim placu Tahrir i wysłuchała ich postulatów. Jak podkreślił marszałek B. Borusewicz, Polska życzy Egiptowi, by jak najszybciej zapanowały w tym kraju
wolność i demokracja. Zwracając się do protestujących,
marszałek wskazywał, że powinni uczynić wszystko, by
uniknąć przemocy i rozlewu krwi. W jego opinii, najlepszą metodą rozwiązywania problemów i spełnienia
postulatów są negocjacje. Protestujący zapewniali marszałka, że starają się działać pokojowo. Mówili, że mają
własne służby porządkowe, które eliminują jakiekolwiek
próby wywołania niepokoju.

Senator Edmund Wittbrodt i protestujący na placu Tahrir.

Podczas wizyty w Niemczech (24 III 2011 r.) delegacja Senatu, w skład której weszli: marszałek B. Borusewicz, przewodniczący Komisji Spraw Emigracji
i Łączności z Polakami za Granicą senator Andrzej
Person i jej członek senator Władysław Dajczak,
spotkała się z premier Nadrenii Północnej-Westafalii Hannelore Kraft, pełniącą jednocześnie funkcję
przewodniczącej niemieckiego Bundesratu.
Przewodnicząca Bundesratu podkreśliła, że Polska należy do najważniejszych partnerów Niemiec
w Unii Europejskiej, i zwróciła uwagę na partnerskie
więzi łączące polskie i niemieckie miasta i regiony,
np. Nadrenię z Górnym Śląskiem.

Spotkanie z Hannelore Kraft, premier Nadrenii Północnej-Westfalii.

Marszałek Bogdan Borusewicz i Henryk Wujec na placu Tahrir.

Delegacja parlamentarzystów w polskiej ambasadzie
w Kairze spotkała się z Polakami pracującymi w Egipcie
i przedstawicielami Polonii. Parlamentarzyści zapoznali
się też z działalnością PGNiG, którego oddział w Kairze
poszukuje ropy i gazu na południe od tego miasta.

Delegacja Senatu wzięła też udział w uroczystym
otwarciu „Sezonu Nadrenia Północna-Westfalia – Polska 2011–2012”, na który się złożyły liczne wydarzenia kulturalne i naukowe na terenie Polski i Niemiec.
W Essen sezon zapoczątkowała debata „Polska i Północna Nadrenia-Westfalia. Dialog z przyszłością”,
w której udział wzięli m.in.: premier Północnej Nadrenii-Westfalii H. Kraft, minister ds. federalnych, Europy i mediów Północnej Nadrenii-Westfalii Angelica
Schwall-Düren, pełnomocnik premiera RP ds. międzynarodowych Władysław Bartoszewski, marszałek
B. Borusewicz i rektor Uniwersytetu Europejskiego
Viadrina we Frankfurcie nad Odrą Gesine Schwan.
W swoim wystąpieniu marszałek B. Borusewicz
podkreślił, że stosunki polsko-niemieckie z pełnym
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Marszałek Bogdan Borusewicz podczas uroczystego otwarcia „Sezonu Nadrenia Północna-Westfalia – Polska 2011–2012”.

przekonaniem można określić mianem przyjacielskich i partnerskich. Polacy i Niemcy wyznaczyli
sobie ambitny cel, jakim było kształtowanie dwustronnych relacji w duchu dobrego sąsiedztwa

i przyjaźni, pokojowej i partnerskiej współpracy
we wszystkich dziedzinach, trwałego porozumienia i pojednania oraz budowania Europy, w której przestrzegane są prawa człowieka i podstawowe wolności, a granice tracą znaczenie, m.in.
w wyniku przezwyciężenia różnic gospodarczych
i społecznych. Jako sojusznicy w NATO i partnerzy w Unii Europejskiej chcemy razem z Niemcami
współkształtować europejskie i globalne struktury
bezpieczeństwa, razem określać kierunki i zasady
integracji Unii i całego kontynentu.
Marszałek Senatu stwierdził, że współpraca między Polską a Nadrenią Północną-Westfalią jest wielowymiarowa – dotyczy nie tylko kwestii politycznych, gospodarczych i technologicznych, ale także
społecznych i kulturalnych, budowanych na bazie
wspólnego dziedzictwa historycznego. Marszałek
podkreślił także, że polscy emigranci w znacznym
stopniu przyczynili się do rozwoju regionu i jego
dobrobytu.

Wizyty w Senacie
W 2011 r. oficjalne wizyty w Senacie złożyli m.in.
przewodniczący: Senatu Republiki Francuskiej Gerard Larcher, Rady Państwowej Republiki Słowenii
Blaž Kavčič, Senatu Islamskiej Republiki Pakistanu
Farooq Hamid Naek, przewodnicząca Bundesratu Republiki Federalnej Niemiec, premier Nadrenii
Północnej-Westfalii Hannelore Kraft oraz delegacja
parlamentarzystów Rady Najwyższej Ukrainy. Senat
odwiedzili też prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz, prezydent Republiki Turcji Abdullah Gül, przewodniczący parlamentu i pełniący obowiązki prezydenta Republiki Mołdowy Marian Lupu, wicepremier
i minister stanu ds. reintegracji Gruzji Ekaterine Tkeszelaszwili, wiceprzewodniczący Ogólnochińskiego
Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych Chińskiej
Republiki Ludowej Wang Zhaoguo. Gośćmi Senatu
byli też król Szwecji Karol XVI Gustaw z małżonką Sylwią i emir Państwa Kataru Hamad bin Khalifa al-Thani.
27 I 2011 r. marszałek Bogdan Borusewicz przyjął
przewodniczącego Senatu Republiki Francuskiej
Gerarda Larchera wraz z delegacją. Podczas spotkania rozmawiano o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

i jej przyszłości. Zdaniem przewodniczącego Senatu
Francji, najważniejszą kwestią jest perspektywa finansowa Unii Europejskiej na najbliższe lata. Powinna też zostać podjęta podczas polskiej prezydencji.
Przewodniczący G. Larcher wskazał też na potrzebę
wzmocnienia współpracy komisji obu izb. Marszałek
B. Borusewicz poparł tę propozycję. Odnosząc się do
sprawy związanej z perspektywą finansową UE, marszałek podkreślił, że dla Polski istotne jest utrzymanie
polityki spójności, ponieważ pieniądze są wydawane
najbardziej efektywnie na politykę regionalną.
Goście wzięli też udział w posiedzeniu Senatu, podczas którego została przyjęta uchwała w sprawie ustanowienia roku 2011 Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie.
3 II 2011 r. marszałek Bogdan Borusewicz spotkał
się z prezydentem Ukrainy Wiktorem Janukowyczem. Politycy rozmawiali o unijnych aspiracjach
Ukrainy i przygotowaniach do podpisania umowy
stowarzyszeniowej ze Wspólnotami, a także o stosunkach między obu państwami. Prezydent W. Janukowycz wskazał m.in. na dobre kontakty gospodarcze i zwiększającą się wymianę handlową. Podkreślił
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jednak, że możliwości obu krajów są znacznie większe. Podziękował za aktywne wsparcie Polski dla
unijnych aspiracji Ukrainy. Podczas spotkania rozmawiano także o sytuacji polskiej mniejszości na Ukrainie, prezydent W. Janukowycz zadeklarował pomoc
w budowie Domu Polskiego we Lwowie.
1 III 2011 r. wizytę w Senacie złożyła delegacja parlamentarzystów Rady Najwyższej Ukrainy – przewodniczący Komitetu ds. Rodziny, Polityki Młodzie-

żowej, Sportu i Turystyki Pawlo Iwanowicz Kostenko
oraz przewodniczący Podkomitetu ds. Przygotowania
i Przeprowadzenia Części Finałowej Mistrzostw Europy 2012 w Piłce Nożnej Oleksandr Wiktorowicz Zac.
Podczas spotkania marszałek Bogdan Borusewicz
zaproponował stworzenie społecznej infrastruktury
na czas mistrzostw Europy w piłce nożnej, z której
mogliby korzystać kibice (współdziałanie klubów kibica i utworzenie dla kibiców w miastach organizujących mistrzostwa pobytowych centrów z pełnym
zapleczem). Przewodniczący O. Zac poparł ten pomysł. Postanowiono, że zostanie utworzona komisja
mieszana z udziałem przedstawicieli Senatu i Rady
Najwyższej, która zajmie się tworzeniem takiej infrastruktury.
Ukraińscy parlamentarzyści przebywali w Polsce (28 II–1 III 2011 r.) na zaproszenie marszałka
B. Borusewicza. Zwiedzili m.in. Stadion Narodowy
w Warszawie, odbyli spotkania w Centrum Olimpijskim PKOl i w siedzibie Spółki EURO 2012 Polska.
14 III 2011 r. przewodniczący Chorwackiego
Zgromadzenia Narodowego Luka Bebić z delega-

cją złożył wizytę w Senacie. Podczas spotkania marszałek Bogdan Borusewicz podkreślił, że Polska popiera przystąpienie Chorwacji do Unii Europejskiej.
Wyraził też przekonanie, że negocjacje Chorwacji
z Komisją Europejską zostaną zakończone w I półroczu 2011 r., w trakcie prezydencji węgierskiej.
Umowa o członkostwie będzie natomiast zawarta
podczas polskiego przewodnictwa w UE w II połowie 2011 r. Przedstawiając stan przygotowań Chorwacji do członkostwa w Unii Europejskiej, L. Bebić
stwierdził, że parlament chorwacki przygotował
ramy prawne wymagane przez Komisję Europejską.
6 IV 2011 r. premier Republiki Malty Lawrence
Gonzi był gościem marszałka Bogdana Borusewicza.
Podczas spotkania rozmawiano o stosunkach dwustronnych, priorytetach polskiej prezydencji w Unii

Europejskiej i sytuacji w Afryce Północnej, zwłaszcza
w Libii. Premier Malty podkreślił, że exodus ludności
z krajów Afryki Północnej jest dla Unii Europejskiej
„ogromnym wyzwaniem”.
4 V 2011 r. król Szwecji Karol XVI Gustaw z małżonką Sylwią złożyli wizytę w Senacie. Podczas
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rozmowy marszałek Bogdan Borusewicz wyraził
zadowolenie z wizyty szwedzkiej pary królewskiej
i podkreślił, że polsko-szwedzka współpraca na poziomie zarówno politycznym, jak i gospodarczym
jest bardzo dobra. Król Karol Gustaw wyraził nadzieję, że wśród priorytetów polskiej prezydencji
znajdzie się ochrona środowiska, także w regionie
Morza Bałtyckiego. W opinii marszałka Senatu,
w tej dziedzinie wiele zrobiono w ostatnich 20 latach. Dalsza poprawa stanu środowiska w rejonie
Morza Bałtyckiego może nastąpić wraz z rozwojem
alternatywnych źródeł wytwarzania energii.
19 V 2011 r. gościem marszałka był przewodniczący Rady Narodowej Konfederacji Szwajcarskiej Jean-René Germanier. Przewodniczącemu
towarzyszyła grupa parlamentarzystów, w tym
wiceprzewodniczący Rady Narodowej Hansjorg
Walter oraz przewodniczący Szwajcarsko-Polskiej

Grupy Parlamentarnej Claude Janiak. Najważniejsze tematy poruszane podczas rozmowy to polska
prezydencja w Unii Europejskiej i stosunki polsko-szwajcarskie. Jak powiedział marszałek Bogdan Borusewicz, Polska docenia włączenie się Szwajcarii
w pomoc finansową dla nowych państw członkowskich Unii Europejskiej, mającą na celu zmniejszenie
dysproporcji w rozwoju społeczno-gospodarczym
między regionami krajów nowo przyjętych do UE.
W ramach tego programu Polska otrzyma prawie
500 mln franków szwajcarskich, czyli niemal połowę wszystkich środków przewidzianych w tym
programie, na rozwój tzw. ściany wschodniej – województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.
19 V 2011 r. wizytę w Senacie złożyła wicepremier Gruzji i minister ds. reintegracji Ekaterine
Tkeszelaszwili. Gościa przyjął marszałek Bogdan
Borusewicz. Podczas spotkania rozmawiano o sytuacji geopolitycznej na Zakaukaziu. Wicepremier
E. Tkeszelaszwili podkreśliła, że priorytetem Gruzji

jest zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom tego
kraju i rozwój gospodarczy.
25 V 2011 r. przewodniczący Senatu Islamskiej
Republiki Pakistanu Farooq Hamid Naek z delegacją złożył wizytę w Senacie. Podczas spotkania
z marszałkiem Bogdanem Borusewiczem przewodniczący pakistańskiego Senatu podkreślił dobrze rozwijającą się współpracę gospodarczą, wskazując przykłady tworzenia spółek pakistańsko-polskich. Wyraził
zadowolenie, że polska spółka „Geofizyka” z Krakowa wznowiła działalność w sektorze wydobywczym
w Pakistanie. Powiedział, że jego kraj jest wdzięczny
Polsce za poparcie, jakiego udziela mu w Unii Europejskiej. Rozmawiano także o sprawie zabójstwa
polskiego inżyniera Piotra Stańczaka w lutym 2009 r.
Marszałek zwrócił się do przewodniczącego Senatu
Pakistanu o interwencję w tej sprawie, podkreślając,
że jej wyjaśnienie zależy od władz pakistańskich.
Delegacja Senatu Islamskiej Republiki Pakistanu
przebywała w Polsce (24–27 V 2011 r.) na zaproszenie marszałka B. Borusewicza. Pakistańscy goście odwiedzili Kraków, gdzie spotkali się z przedstawicielami lokalnych władz, m.in. z wojewodą małopolskim
Stanisławem Kracikiem.

26 V 2011 r. marszałek Bogdan Borusewicz gościł
w Senacie przewodniczącego parlamentu i pełniącego obowiązki prezydenta Republiki Mołdowy
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Mariana Lupu. Przewodniczący M. Lupu podkreślił, że dla Mołdowy Polska jest ważnym partnerem strategicznym w dążeniu do członkowstwa
w strukturach europejskich. Dodał, że rząd i parlament jego kraju wysoko cenią polską inicjatywę
Partnerstwa Wschodniego, która znacznie zbliża
jego kraj do strefy europejskiej. Przewodniczący
M. Lupu podziękował marszałkowi B. Borusewiczowi za okazaną przez Polskę pomoc w likwidowaniu skutków powodzi w Mołdowie, a także za
komputery podarowane przez polski parlament.
Wysoko ocenił pracę polskich doradców w dziedzinie rolnictwa i zwalczania zorganizowanej
przestępczości. Podczas spotkania wiele uwagi
poświęcono analizie sytuacji w Nadniestrzu.
6 VI 2011 r. marszałek Bogdan Borusewicz przyjął
goszczącą w Senacie Jozefinę Topalli, przewodniczącą parlamentu Republiki Albanii wraz z delegacją. Rozmawiano o skomplikowanej sytuacji politycznej w Albanii i o aspiracjach unijnych tego kraju.
Przewodnicząca parlamentu albańskiego podziękowała za wsparcie w staraniach o przyjęcie Albanii
do NATO i dodała, że jej kraj liczy też na poparcie
unijnych dążeń. Zachęcała również do inwestowania w Albanii.

unijne dążenia Turcji. Zaznaczył, że jest ona ważnym
partnerem naszego kraju i znaczącym państwem
w tamtym rejonie świata.
15 VI 2011 r. marszałek Bogdan Borusewicz przyjął
przebywającego z oficjalną wizytą w Polsce przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Republiki
Węgierskiej László Kövéra. Podczas spotkania rozmawiano m.in. na temat prezydencji obu państw w Unii Europejskiej. Przewodniczący L. Kövér wyraził opinię, że
stojące przed Polską zadania będą kontynuacją działań
podjętych przez Węgry w I połowie 2011 r. Dotyczy to
m.in. przystąpienia Chorwacji do Unii Europejskiej.
Podczas rozmowy przewodniczący L. Kövér, nawiązując do wspólnego odsłonięcia w Warszawie, na
Ursynowie, pomnika hrabiego Janosza Esterházy’ego,
podkreślił, że pomnik jest węgierskim podarunkiem
dla Warszawy, i wyraził nadzieję, iż będzie on symbolem związków obu narodów, które łączy wspólna historia. J. Esterházy był wnukiem rektora Uniwersytetu
Jagiellońskiego Stanisława Tarnowskiego, a ze strony
ojca – potomkiem znanego węgierskiego rodu szlacheckiego. Jako poseł do parlamentu w Pradze walczył o prawa mniejszości węgierskiej i słowackiej.
W czasie II wojny światowej pomagał wielu Polakom,
którzy znaleźli się na Słowacji.

7 VI 2011 r. wizytę w Senacie złożył prezydent
Republiki Turcji Abdullah Gül. Przyjął go marszałek
Bogdan Borusewicz. Rozmawiano o unijnych aspiracjach Turcji, polskiej prezydencji i sytuacji w Afryce
Północnej. Marszałek podkreślił, że Polska wspiera

15 VI 2011 r. wizytę w Senacie złożył wiceprzewodniczący Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych Chińskiej Republiki Ludowej
Wang Zhaoguo. Podczas spotkania wiele miejsca
poświęcono współpracy Polski z Chinami. Przewodni-
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gierii, podkreślając, że przed przyszłorocznymi wyborami do Narodowego Zgromadzenia Ludowego (izba
niższa algierskiego parlamentu) dokonano przeglądu
wielu ustaw, m.in. dotyczących funkcjonowania partii
politycznych, stowarzyszeń, obecności kobiet w życiu
politycznym i społecznym. Miało to na celu zwiększenie zakresu swobód obywatelskich i „uczynienie życia
politycznego bardziej wiarygodnym”. Minister dodał,
że równolegle z rewizją prawa zostaną poprawione
ustawy dotyczące gospodarki, w tym funkcjonowania
przedsiębiorstw. Podczas spotkania omawiano także
sytuację w Afryce Północnej, zwłaszcza w Libii.
27 VII 2011 r. marszałek Bogdan Borusewicz przyjął przewodniczącego Rady Państwowej Republiki
Słowenii Blaža Kavčiča wraz z delegacją. Podczas
spotkania rozmawiano o priorytetach polskiej prezydencji i współpracy gospodarczej. Jak podkreślił marszałek Senatu, polityczne relacje polsko-słoweńskie
są dobre, a w 2011 r. zwiększyła się wymiana handlowa. Dodał, że w Polsce są już obecne słoweńskie
inwestycje, np. w przemyśle farmaceutycznym, i zachęcał do dalszego inwestowania w naszym kraju.
czący W
W. Zh
Zhaoguo podkreślił,
dk ślił żże P
Polska
l k jest
j dla
dl jego
j
kraju ważnym partnerem. Dodał, że Chiny są gotowe
rozwijać stosunki gospodarcze i polityczne. Wyraził
nadzieję, że podczas polskiej prezydencji w UE Polska
będzie wspierać strategiczne partnerstwo z Chinami.
Marszałek Bogdan Borusewicz stwierdził, że Polska
jest otwarta na chińskie inwestycje.
7 VII 2011 r. wizytę w Senacie złożył minister
spraw zagranicznych Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej Mourad Medelci, którego przyjął
marszałek Bogdan Borusewicz. Minister M. Medelci
poinformował marszałka o sytuacji politycznej w Al-

Przewodniczący B. Kavčič, przedstawiając sytuację
polityczną w Słowenii, zaznaczył, że jest ona napięta.
„Rząd jest mniejszościowy, (...) ma najmniejsze w historii poparcie, wynoszące 10%” – mówił.
Delegacja Rady Państwowej Republiki Słowenii
złożyła wizytę w Polsce (27–28 VII 2011 r.) na zaproszenie marszałka B. Borusewicza. Podczas pobytu
w Warszawie delegacja odbyła spotkania z przedstawicielami rządu i parlamentu, a także środowisk
gospodarczych i biznesowych.
9 IX 2011 r. wizytę w Senacie złożył minister spraw
zagranicznych Arabskiej Republiki Egiptu Mohamed Kamel Amr, którego przyjął marszałek Bogdan
Borusewicz. Politycy rozmawiali o przemianach demokratycznych w Egipcie. Minister poinformował marszałka, że do listopada 2011 r. w jego kraju odbędą się
wybory do obu izb parlamentu, następnie powstanie
nowa konstytucja, która zostanie oceniona w referendum, a w styczniu, lutym 2012 r. odbędą się wybory
prezydenckie. Po zakończeniu tego procesu Najwyższa Rada Sił Zbrojnych przekaże władzę demokratycznie wybranym organom państwa i wróci do koszar.
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Mohamed
M
h
d Kamel
K
lA
Amr wyjaśnił,
j ś ił żże w EEgipcie
i i w marcu 2011 r. odbyło się pierwsze od 60 lat referendum,
które zadecydowało o takiej kolejności działania. Poinformował, że obecnie trwają prace nad zasadami, jakimi powinna się kierować Komisja do spraw Konstytucji
przy opracowywaniu tego najważniejszego dokumentu. Minister dodał, że rozważa się obecność obserwatorów międzynarodowych podczas wyborów. Nie jest
to jednak sprawa łatwa, gdyż partie polityczne bardzo
źle znoszą zewnętrzny nadzór. Minister zapewnił, że
do tej pory opracowano cały system wewnętrznych
gwarancji wolności wyborów, a dostęp do wszystkich
lokali wyborczych będzie miała prasa.
Marszałek wyraził przekonanie, że Egipt poradzi
sobie z demokratyzacją, zwłaszcza że w Libii i Tunezji
następują podobne zmiany, a to, w opinii marszałka
Senatu, powinno zagwarantować sukces.
16 IX 2011 r. marszałek Bogdan Borusewicz przyjął
Hannelore Kraft, przewodniczącą Bundesratu Republiki Federalnej Niemiec, premier Nadrenii Północnej-Westfalii. Tematem spotkania były problemy gospodarcze państw UE, w tym kryzys strefy euro. „Cieszę
się, że obie strony są zainteresowane tym, by wspólnie
znaleźć sposób rozwiązania obecnych problemów.
Jesteśmy też zgodni co do tego, że należy rozwijać
projekt europejski i pogłębiać integrację UE” – stwierdziła przewodnicząca H. Kraft. Jej zdaniem, Polska,

jako kraj kierujący obecnie pracami Rady UE, wpływa
na nie stabilizująco. Jak oceniła, oprócz kwestii gospodarczych w relacjach między naszymi krajami bardzo
ważna jest też współpraca kulturalna.
Przewodnicząca Bundesratu H. Kraft złożyła oficjalną
wizytę w Warszawie (16–17 IX 2011 r.) na zaproszenie
marszałka B. Borusewicza. Spotkała się m.in. z wicepremierem, ministrem gospodarki Waldemarem Pawlakiem i marszałkiem Sejmu Grzegorzem Schetyną.
20 X 2011 r. emir Państwa Kataru Hamad bin Khalifa Al-Thani wraz z delegacją złożył wizytę w Senacie.
Delegację przyjął marszałek Bogdan Borusewicz. Rozmawiano o sytuacji w Libii i o współpracy gospodarczej.
Według marszałka Senatu, Katar, wspierając rewolucjonistów w Libii, odegrał wielką rolę we wsparciu
demokracji i powstrzymaniu dalszego rozlewu krwi
w tym kraju. W opinii marszałka, to zaangażowanie
Kataru pozwoliło na zatarcie wrażenia, że rewolucje
w krajach arabskich mogą być skierowane przeciwko
islamowi. Emir Kataru podkreślił, że jego kraj od po-

czątku wspierał ruchy wolnościowe w Afryce Północnej. Podczas spotkania rozmawiano także o współpracy gospodarczej i dostawach gazu z Kataru do
Polski od 2014 r., kiedy to planowane jest zakończenie budowy gazoportu w Świnoujściu.
12 IX 2011 r. marszałek Bogdan Borusewicz spotkał
się z grupą chińskich dziennikarzy. Rozmawiano na
temat transformacji ustrojowej w Polsce, polskiej pre-
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zydencji, spraw gospodarczych. Przedstawicieli mediów interesowała także opinia marszałka na temat
zmian w Afryce Północnej. Pytali także, w jaki sposób
Polsce udało się uniknąć kryzysu gospodarczego i jak
Unia Europejska radzi sobie z nierównością krajów
członkowskich.
29 XI 2011 r. marszałek Bogdan Borusewicz przyjął
wspólną delegację Komisji Obrony i Bezpieczeństwa
parlamentu Bośni i Hercegowiny i przedstawicieli
misji OBWE w Sarajewie. Podczas spotkania rozmawiano o unijnej perspektywie Bośni i Hercegowiny,
o roli i usytuowaniu parlamentarnych komisji obrony
w obu krajach, a także o implementacji unijnego prawa.

Przewodnicząca Komisji Obrony i Bezpieczeństwa
Duszanka Majkić podkreśliła, że Bośnia i Hercegowina chciałaby skorzystać z polskich doświadczeń
dotyczących integracji z Unią Europejską. Zdaniem
marszałka Senatu, Bośnia i Hercegowina opóźniła się
w procesie integracji z UE. Wyprzedziły ją Chorwacja i Serbia. Jak stwierdził, długi okres oczekiwania
na członkostwo sprzyja dezintegracji kraju. Dodał, że
Polska opowiada się za rozszerzeniem UE i wspiera
dążenia Bośni i Hercegowiny.
14 XII 2011 r. marszałek Bogdan Borusewicz spotkał się z delegacją Instytutu Studiów o Reżimach
Totalitarnych Republiki Czeskiej. W jej skład wchodzili Daniel Herman, Pavel Žáček i Petr Pospichal.
Instytut Studiów o Reżimach Totalitarnych Republiki Czeskiej utworzono w 2007 r. Do jego zadań
należy gromadzenie, analizowanie i udostępnianie

dokumentów z okresu nazistowskiego i komunistycznego. W archiwum instytutu znajdują się akta
czechosłowackiej służby bezpieczeństwa StB (Státní
bezpečnost – Bezpieczeństwo państwowe).
Podczas spotkania przedstawiciele Instytutu Studiów o Reżimach Totalitarnych stwierdzili, że zasoby
instytutu są bardzo bogate, a jedynie 1% znajduje się
w posiadaniu dawnych służb specjalnych. W archiwum tej placówki znajduje się też wiele materiałów
dotyczących Polaków.
Zdaniem marszałka Senatu, na przeszłość nie należy patrzeć oczami służby bezpieczeństwa, czyli
jedynie poprzez materiały przez nią wytworzone.
Marszałek uważa, że prace historyków opierające się
wyłącznie na tych materiałach powinny być weryfikowane w innych zbiorach, także w zagranicznych
archiwach, np. czeskich czy niemieckich.
Przedstawiciele Instytutu Studiów o Reżimach
Totalitarnych zwrócili się do marszałka B. Borusewicza z prośbą o przesłanie kilku egzemplarzy słynnej
„Konspiry. Rzeczy o podziemnej Solidarności”, która
była również drukowana w języku czeskim.
15 XII 2011 r. wicemarszałek Stanisław Karczewski przyjął wiceministra spraw zagranicznych Republiki Azerbejdżanu Halafa Halafowa. Podczas
spotkania rozmawiano o stosunkach polsko-azerbejdżańskich i sytuacji na Kaukazie. W ocenie wice-

ministra, dobre kontakty parlamentarne odgrywają
dużą rolę w stosunkach między obu krajami i mają
wpływ na kontakty polityczne i gospodarcze. Wyraził nadzieję, że w polskim parlamencie, wzorem poprzednich kadencji, powstanie polsko-azerbejdżańska grupa parlamentarna, która będzie intensywnie
pracować na rzecz zbliżenia obu krajów. Wiceminister zwrócił się do wicemarszałka S. Karczewskiego
z prośbą o jego osobiste zaangażowanie w tworzenie tej grupy.
Wicemarszałek Senatu zadeklarował, że zaangażuje się w tworzenie grupy polsko-azerbejdżańskiej
w polskim parlamencie. Podkreślił, że Azerbejdżan
jest najważniejszym partnerem gospodarczym Polski w rejonie Kaukazu Południowego. Jak stwierdził,
współpraca gospodarcza nie wyczerpuje jednak po-
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tencjału obu państw. Dodał, że Polska liczy na rozwój
współpracy, m.in. poprzez zwiększenie aktywności
małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze pozanaftowym, a także na rozwój współpracy energetycznej w ramach Euroazjatyckiego Korytarza Transportu
Ropy Naftowej.

Wiceminister H. Halafow podkreślił, że Azerbejdżan prowadzi trudną politykę równowagi wobec
swoich sąsiadów: Rosji, Turcji i Iranu. Stara się też
o rozwiązanie konfliktu z Armenią. W ocenie wiceministra, sytuacja w Iranie wpływa na napięcie w całym
regionie.

Spotkanie z korpusem dyplomatycznym
2 II 2011 r. w Senacie odbyło się coroczne
spotkanie marszałka Bogdana Borusewicza
z korpusem dyplomatycznym. Po raz pierwszy w tradycyjnym, noworocznym spotkaniu
uczestniczył nowy dziekan korpusu dyplomatycznego abp Celestino Migliore. Podkreślił,
że dyplomaci akredytowani w Polsce z uwagą
przyglądają się stanowieniu prawa przez Senat
i wszystkim innym sferom działalności tej izby.
„Ubiegły rok był trudny dla Polski i w tych
bolesnych chwilach staraliśmy się być po ludzku blisko z państwem polskim, jego instytucjami i całym społeczeństwem” – powiedział abp
C. Miliore. Według dziekana korpusu dyplomatycznego, wyzwaniem 2011 r. jest prezydencja Polski w Unii Europejskiej, która ma również
i ż
wymiar parlamentarny. W imieniu korpusu dyplomatycznego życzył powodzenia w realizacji tego
zadania.
W swoim przemówieniu marszałek B. Borusewicz
podkreślił, że czeka nas szczególny rok, rok polskiej
prezydencji i wyborów parlamentarnych. Wyraził
przekonanie, że Polska i polskie społeczeństwo również tym razem zdadzą egzamin. Marszałek mówił
też o kwietniowej tragedii, która dotknęła cały naród.
Dodał, że także Senat poniósł w tej katastrofie dotkliwą stratę – zginęła wicemarszałek Krystyna Bochenek, senatorowie Janina Fetlińska i Stanisław Zając.
Zdaniem marszałka B. Borusewicza, unijna prezydencja Węgier i Polski w 2011 r. stwarza wyjątkową
okazję do wypracowania budżetu UE, który zapewni
jej zrównoważony wzrost. Jak mówił marszałek, w dobie kryzysu należy szukać rozwiązań pozwalających
na osiągnięcie wzrostu gospodarczego. „W naszej

ocenie,
i b
będzie
d i tto możliwe
żli poprzez wzmocnienie
i i rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w którym tkwi potencjał gospodarczy dla wzrostu unijnej gospodarki.
Dlatego polskie działania będą się koncentrować m.in.
na rozpoczęciu dyskusji nad pogłębianiem liberalizacji
usług na rynku wewnętrznym, regulacjach dotyczących sektora wewnętrznego oraz znoszeniu barier
w handlu” – powiedział marszałek B. Borusewicz.
Przypomniał najważniejsze wydarzenia 2010 r.,
w których uczestniczył i których animatorem był Senat. Marszałek zaznaczył, że niezmiernie ważne są
dla nas więzi nie tylko z partnerami unijnymi, ale także z naszymi przyjaciółmi z innych regionów świata,
z Rosją i Ukrainą oraz innymi sąsiadami, dlatego napawa nas troską sytuacja na Białorusi. „Dla mnie osobiście prawa człowieka są bardzo ważne, a wolność
jest zaraźliwa. Nie może być tak, że w jednym kraju
prawa człowieka są przestrzegane, w innym – nie,
i że możemy się na to godzić. Jeśli w rozmowach
bilateralnych poruszamy kwestie przestrzegania praw człowieka w innych krajach, to nie
dlatego, by ingerować w sprawy wewnętrzne
innych państw, ale po to, by uniknąć destabilizacji” – powiedział marszałek B. Borusewicz.
Dlatego, jego zdaniem, należy zrobić wszystko,
by wspierać społeczeństwo obywatelskie na
Białorusi.
Marszałek Senatu mówił także o swoich
ubiegłorocznych spotkaniach z Polonią: w Kanadzie, w Winnicy na Ukrainie, na Syberii.
Skonstatował, że we wszystkich odwiedzanych
przez niego krajach Polonia cieszy się sympatią
sąsiadów i zrozumieniem ze strony władz. Marszałek podziękował za to ambasadorom.
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SPOTKANIA MIĘDZYPARLAMENTARNE
Spotkania przewodniczących parlamentów

W

Brukseli, 3–5 IV 2011 r. w siedzibie parlamentu
belgijskiego, odbyła się Konferencja Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej, poświęcona
przyszłości międzyparlamentarnej kontroli Wspólnej
Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB) oraz
Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO).
Polski parlament reprezentowali marszałkowie – Sejmu Grzegorz Schetyna i Senatu Bogdan Borusewicz.
Gospodarzami konferencji byli przewodniczący Izby
Reprezentantów Królestwa Belgii Andre Flahaut i przewodniczący belgijskiego Senatu Danny Pieters.

cja konferencji przedstawiła konkluzje, dotyczące
wszystkich zagadnień, w których osiągnięto porozumienie.
17 VI 2011 r. w Sejmie odbyło się spotkanie konwentów Sejmu i Senatu, uzupełnionych o przewodniczących komisji spraw zagranicznych i spraw
unii europejskiej obu Izb, z Konferencją Przewodniczących Parlamentu Europejskiego, poświęcone
dyskusji na temat prezydencji Polski w Radzie Unii
Europejskiej oraz prezentacji programu spotkań polskiego wymiaru parlamentarnego.

Na konferencji w Brukseli przewodniczący parlamentów UE zdecydowali o powołaniu międzyparlamentarnej konferencji dotyczącej WPZiB i WPBiO, składającej
się z przedstawicieli parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego, w której państwa kandydujące
do UE i europejscy członkowie NATO będą mieć status
obserwatora. Konferencja ma się zbierać 2 razy do roku
w Parlamencie Europejskim w Brukseli lub w państwie
sprawującym prezydencję. Może przyjmować w drodze konsensusu niewiążące konkluzje. Na spotkania
– prowadzone w ścisłej współpracy z Parlamentem
Europejskim przez państwo sprawujące prezydencję –
będzie zapraszany wysoki przedstawiciel UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Nie zdołano jednak
osiągnąć porozumienia co do liczby członków delegacji ani co do obsługi sekretariatu.
Podczas konferencji omawiano również rolę parlamentów w monitorowaniu Europejskiej Przestrzeni
Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości, kryzysu
finansowego w Europie, a także jego konsekwencji dla
budżetów narodowych i stabilności strefy euro. Dyskutowano też nad miejscem parlamentów i współpracą międzyparlamentarną w dziedzinie europejskiego
zarządzania gospodarczego oraz na temat „semestru
europejskiego”, nowego systemu zarządzania polityką
gospodarczą UE, wdrażanego w 2011 r.
Na zakończenie konferencji belgijska prezyden-

Marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna przedstawił
program spotkań parlamentarnych organizowanych
przez Sejm i Senat (7 spotkań przewodniczących komisji branżowych, konferencja COSAC i 2 spotkania
organizowane we współpracy z Parlamentem Europejskim w Brukseli).
Wicemarszałek Senatu Marek Ziółkowski podkreślił znakomitą współpracę pomiędzy Sejmem, Senatem i Parlamentem Europejskim w przygotowaniach
do prezydencji. Przedstawił propozycje organizacji
wspólnego spotkania parlamentarnego „Spójność
społeczna i rozwój demograficzny w zrównoważonej Europie” 5–6 XII 2011 r. w Brukseli. Jego zdaniem,
Polska i Europa stoją obecnie przed wyzwaniami de-
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mograficznymi – starzeniem społeczeństw i zmniejszającą się liczbą ludności.
W trakcie dyskusji wskazywano na potrzebę zwiększenia stabilności w strefie euro po wyjściu z kryzysu, na wagę tego, że w trakcie polskiej prezydencji
będzie miała miejsce debata na temat przyszłości
budżetu UE – wieloletnich ram finansowych i kwestie
bezpieczeństwa energetycznego i migracji.
19–20 V 2011 r., podczas zorganizowanego w Bratysławie XIII Spotkania Przewodniczących Parlamentów Państw Partnerstwa Regionalnego (+),
poświęconego rozwojowi infrastruktury i turystyki
w regionie, polski parlament reprezentowali marszałek Senatu Bogdan Borusewicz i wicemarszałek Sejmu Ewa Kierzkowska.

W bratysławskiej debacie uczestniczyli ponadto
przewodniczący: czeskiej Izby Poselskiej i Senatu
Miroslava Němcova i Milan Štěch, słoweńskiej Rady
Narodowej Blaž Kavčič, bułgarskiego Zgromadzenia Narodowego Cecka Caczewa, Chorwackiego
Zgromadzenia Luka Bebić, Zgromadzenia Republiki
Czarnogóry Ranko Krivokapić, a także wiceprzewodniczący austriackiej Rady Związkowej Susanne Neuwirth i węgierskiego Zgromadzenia Narodowego
István Jakab.
Podczas inauguracji szef słowackiego parlamentu
Richard Sulik powiedział, że szczyt parlamentarny
Partnerstwa Regionalnego odbywa się w ważnym
dla Europy Środkowej momencie. W jego opinii, tematy spotkania są bardzo istotne nie tylko ze względu na treść, ale także z uwagi na konsekwencje
kryzysu finansowego i gospodarczego, które najbardziej dotknęły branżę turystyczną i inwestycje w infrastrukturę. Jak mówił, jedynie wspólne inwestycje
umożliwią zrównoważony rozwój wschodnich obszarów UE. Zdaniem R. Sulika, promocją regionu
będzie odbywające się w 2012 r. w Polsce i na Ukrainie Euro 2012.
Wicepremier i minister transportu Słowacji Jan Figel
we wprowadzeniu do debaty o rozwoju infrastruktury
i turystyki podkreślił, że rozwój tych dziedzin w regionie zależy przede wszystkim od państw Partnerstwa
Regionalnego. W opinii słowackiego wicepremiera,

rozwój turystyki i transportu powinien byś strategicznym priorytetem państw Partnerstwa Regionalnego.
W swoim wystąpieniu marszałek B. Borusewicz
podkreślił, że działania na rzecz integracji infrastruktury energetycznej i transportowej będą w centrum
zainteresowania polskiej prezydencji. W trakcie polskiego przewodnictwa w Radzie UE zapoczątkowane zostaną prace legislacyjne w sprawie energetycznych inwestycji infrastrukturalnych, których celem jest
wprowadzenie nowej metody identyfikacji projektów,
przyspieszenie procedury licencjonowania i stworzenie lepszych ram finansowych dla transgranicznych
inwestycji.
Marszałek B. Borusewicz stwierdził także, że priorytetem krajów Partnerstwa Regionalnego w dziedzinie
transportu powinno być przyspieszenie budowy głównych drogowych szlaków tranzytowych, tj. „Via Carpatia”, która ma połączyć
Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię,
Bułgarię i Grecję. W ocenie marszałka, leży
to w interesie wszystkich krajów regionu, ponieważ ma na celu aktywizację gospodarczą
słabiej rozwiniętych wschodnich regionów
UE. Jak podkreślił, polska prezydencja w UE
bardzo liczy na wsparcie Europy Środkowej
w realizacji naszych wspólnych interesów, celów i przedsięwzięć regionalnych.
W oświadczeniu przyjętym na zakończenie bratysławskiego spotkania opowiedziano się za współpracą na rzecz rozbudowy
infrastruktury transportowej, energetycznej
i turystycznej, mającej połączyć Europę z Azją od
Adriatyku po Bałtyk. Zgodzono się, że najważniejszymi priorytetami państw Partnerstwa Regionalnego
powinny być rozwój infrastruktury drogowej i energetycznej, a także wspieranie turystyki w regionie.
Przewodniczący parlamentów za niezbędne uznali
powołanie w ramach Partnerstwa Regionalnego specjalnego euroregionu, który stałby się „płaszczyzną
do rozwiązywania wspólnych problemów i przyczyniłby się do zacieśnienia współpracy na rzecz rozwoju turystyki i infrastruktury w regionie”. Zgodzili
się ponadto, że podstawowe znaczenie dla rozwoju
turystyki ma podjęcie współpracy w dziedzinie wymiany kulturalnej i historycznej między państwami
partnerstwa.
16 IX 2011 r. w Pradze odbyła się Konferencja Przewodniczących Parlamentów Krajów Grupy Wyszehradzkiej. Polskiej delegacji przewodniczył marszałek
Senatu Bogdan Borusewicz. Tematem praskiego spotkania były: rola parlamentów narodowych w kontroli
i przyjmowaniu legislacji europejskiej po wejściu w życie Traktatu z Lizbony; aktualny stan gospodarki światowej i jego wpływ na politykę gospodarczą państw
Grupy Wyszehradzkiej; teraźniejszość i przyszłość
Bałkanów oraz rola Grupy Wyszehradzkiej w procesie
stabilizacyjnym. Obrady prowadził przewodniczący
czeskiego Senatu Milan Štěch, a gościem specjalnym
był b. premier Republiki Czeskiej Vladimír Špidla.
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W debacie uczestniczyli ponadto: wiceprzewodnicząca Izby Deputowanych czeskiego parlamentu
Vlasta Parkanová, przewodniczący Zgromadzenia
Narodowego Węgier László Kövér, przewodniczący Rady Narodowej Słowacji Richard Sulik, a także
b. minister spraw zagranicznych Słowacji i b. wysoki przedstawiciel UE w Bośnii i Hercegowinie Miroslav Lajčák.
Na zakończenie konferencji przyjęto wspólną
deklarację, w której stwierdzono m.in., że zaangażowanie parlamentów narodowych jako prawowitych przedstawicieli narodów państw członkowskich w procesy decyzyjne zachodzące w UE jest

działaniem koniecznym dla wzmocnienia demokratycznych zasad podejmowania decyzji przez
organy UE oraz ważnym elementem podziału zadań między UE a poszczególne państwa członkowskie, zwłaszcza w związku ze stosowaniem zasad
pomocniczości i proporcjonalności. Wyrażono
zaniepokojenie sytuacją ekonomiczną na świecie
i wezwano wszystkie zaangażowane strony do
działania na rzecz stabilizacji strefy euro. Ponadto
uznano, że perspektywa europejska i euroatlantycka dla krajów zachodnich Bałkanów leży w sferze
wspólnych długoterminowych interesów krajów
Grupy Wyszehradzkiej.

Zgromadzenie Unii Międzyparlamentarnej
15–20 IV 2011 r. wicemarszałek Marek Ziółkowski,
jako wiceprzewodniczący Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej, wziął udział w 124. sesji Zgromadzenia Unii Międzyparlamentarnej odbywającej
się w Panama City (Panama). Zabrał głos w debacie
generalnej nad polityczną, gospodarczą i społeczną
sytuacją na świecie, której głównym tematem była
„Odpowiedzialność parlamentarna: realizacja oczekiwań ludzi”. Wicemarszałek w swoim wystąpieniu
stwierdził, że wszyscy politycy muszą być odpowiedzialni przed swoimi wyborcami, ale istnieje również szersze pojęcie odpowiedzialności – wobec tej
części własnego społeczeństwa, która nie głosuje,
oraz wobec narodów żyjących pod reżimami niedemokratycznymi. „Politycy mają także zobowiązania
globalne, które w coraz większym stopniu znajdują odzwierciedlenie w prawie międzynarodowym”
– stwierdził.
W opinii wicemarszałka, odpowiedzialność oznacza również, że decyzje polityczne powinny mieć na
uwadze długoterminowe skutki i dobro przyszłych
pokoleń. To prawdziwy sens pojęcia „zrównoważony rozwój”, który oznacza nie tylko dbałość o środo-

wisko, ale też zrównoważoną politykę budżetową.
Istotą problemu jest, aby system emerytalny i opieki
społecznej nie obciążał następnych pokoleń koniecznością spłaty długu publicznego, zwłaszcza w kontekście starzejącego się społeczeństwa.
Jak stwierdził wicemarszałek, rozwiązanie tego
problemu wymaga międzypokoleniowej solidarności
i odpowiedzialności. Dla ograniczenia nadmiernych
wydatków ludzie muszą więcej pracować i oszczędzać, a demokratyczne rządy – przeprowadzać
często trudne reformy, wymagające ofiar na rzecz
dobra ogólnego. W opinii wicemarszałka, „to jeden
z głównych dylematów systemów demokratycznych:
jak przeprowadzać trudne reformy, unikając jednocześnie porażki w następnych wyborach”, ale czasami warto podjąć ryzyko trudnych reform. „Politycy
muszą przy tym prowadzić stały dialog z wyborcami,
społeczeństwem obywatelskim i mediami, pokazując wspólne, teraźniejsze i przyszłe, korzyści płynące
z reform. Ważne jest również, aby nie ulegać naciskom grup uprzywilejowanych, które bronią swoich
doraźnych interesów, bez uwzględniania długookresowych skutków” – podkreślił wicemarszałek.

Współpraca parlamentarna w ramach Organizacji Bezpieczeństwa
i Współpracy w Europie (OBWE) i Rady Europy
16–18 I 2011 r. w Paryżu obradowała Komisja Monitoringowa Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Polski Senat reprezentował senator Piotr Wach.
23–28 I 2011 r. w Strasburgu zorganizowano I część sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, w której wzięli udział senatorowie: Ryszard Bender, Bronisław
Korfanty, Piotr Wach i Michał Wojtczak. Podczas obrad
senatora P. Wacha wyznaczono na sprawozdawcę, mającego monitorować wypełnianie zobowiązań członkowskich i sytuację polityczną w Republice Mołdawii.
17–19 II 2011 r. senator Piotr Wach uczestniczył
w obradach Komisji ds. Kultury, Nauki i Edukacji
Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, która
zebrała się w Paryżu.

23–25 II 2011 r. w Wiedniu zorganizowano zimową sesję Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
(OBWE), w której w uczestniczyła senator Barbara
Borys-Damięcka. Posiedzenie zdominowały wydarzenia na Półwyspie Arabskim (Tunezja, Egipt) oraz
wybory prezydenckie na Białorusi i relacje bezpośrednich obserwatorów z ramienia OBWE. Poruszono również sprawę wolności mediów, bezpieczeństwa dziennikarzy.
15–17 III 2011 r. senator Bronisław Korfanty uczestniczył w posiedzeniu Komisji Gospodarki i Rozwoju
Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, zorganizowanym w Paryżu.
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14–17 III 2011 r. w Brukseli odbyło się posiedzenie
Komisji ds. Migracji, Uchodźców i Demografii Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, w którym
wziął udział senator Michał Wojtczak.
25–27 III 2011 r. senator Piotr Wach uczestniczył
w posiedzeniu Komisji Monitoringowej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, które odbyło się
w Paryżu.
10–15 IV 2011 r. w Strasburgu zorganizowano
II część sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady
Europy. Polski Senat reprezentowali senatorowie: Ryszard Bender, Bronisław Korfanty, Jadwiga Rotnicka,
Piotr Wach i Michał Wojtczak.
24–26 IV 2011 r. w Paryżu obradowała Komisja
Monitoringowa Zgromadzenia Parlamentarnego
Rady Europy, w posiedzeniu której uczestniczyli senatorowie Ryszard Bender i Piotr Wach.
11–14 V 2011 r. w Lublanie i Zagrzebiu odbyło
się posiedzenie Komisji ds. Kultury, Nauki i Edukacji
Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, w którym wziął udział senator Piotr Wach.
19–22 V 2011 r. senator Bronisław Korfanty uczestniczył w zorganizowanym w Lamezia Terme, we Włoszech, posiedzeniu Komisji Gospodarki i Rozwoju
Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.
29–31 V 2011 r. w Paryżu odbyło się posiedzenie Komisji Monitoringowej Zgromadzenia Parlamentarnego
Rady Europy, w którym wziął udział senator Piotr Wach.
5–7 VI 2011 r. senator Janusz Rachoń uczestniczył
w posiedzeniu Komisji Zagadnień Prawnych i Praw
Człowieka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, zorganizowanym w Oslo. Posiedzenie poświęcono przygotowaniu dokumentów na dyskusję podczas
letniej sesji ZP RE (rola parlamentów narodowych jako
gwaranta praw człowieka w Europie, dodatkowy protokół do Konwencji Praw Człowieka, dotyczący podstawowych standardów dla mniejszości narodowych).
9–10 VI 2011 r. w Strasburgu zorganizowano konferencję przygotowującą Radę Europy do Światowego
Forum Wodnego. Wziął w niej udział senator Stanisław Gorczyca. Podnoszono na niej, że działania parlamentów poszczególnych państw świata powinny
być skoordynowane z działaniami grup tematycznych
i regionalnych. Rolą parlamentów krajowych jest opracowanie programów ochrony zasobów wody pitnej.
17 VI 2011 r. marszałek Bogdan Borusewicz wziął
udział w zorganizowanym w Madrycie XIII Spotkaniu Stowarzyszenia Senatów Europy. Tematem
przewodnim spotkania był „Senat i jego mechanizmy
współpracy z regionami oraz z podmiotami lokalnymi”. Obrady prowadził przewodniczący hiszpańskiego Senatu Francisco Javier Rojo. Wzięli w nich udział
przedstawiciele 14 krajów: Hiszpanii, Polski, Austrii,
Belgii, Czech, Niemiec, Włoch, Francji, Holandii, Rosji, Słowenii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Luksemburga (w roli obserwatora).
W przemówieniu inauguracyjnym przewodniczący J. Rojo zaapelował o większą reprezentację administracji lokalnych w wyższych izbach parlamen-

tarnych. Opowiedział się także za wzięciem pod
uwagę przy podejmowaniu decyzji państwowych
„poziomu bliższego obywatelom”, aby lepiej mogły
być reprezentowane ich interesy. Zdaniem przewodniczącego, obecnie jeszcze bardziej potrzebne
jest docenienie roli senatów w parlamentaryzmie
europejskim, ponieważ są one miejscem, gdzie
można przedstawiać interesy regionalne i interesy
podmiotów lokalnych, bez uszczerbku dla ich funkcji, którą historycznie wypełniają.
Przewodniczący J. Rojo przypomniał, że wspólnoty autonomiczne reprezentowane są w Senacie
hiszpańskim przez Komisję Generalną ds. Wspólnot
Autonomicznych, ale nie są w nim reprezentowane
podmioty lokalne. Podkreślił, że senaty mogą odgrywać rolę jednoczącą podmioty lokalne, regionalne,
narodowe i europejskie.
Podczas spotkania hiszpański minister ds. polityki
terytorialnej Manuel Chaves zapowiedział opracowanie raportu na temat dysfunkcji i duplikowania się
zadań różnych podmiotów administracji publicznej
w Hiszpanii, np. przedstawicielstw prowincji i wspólnot autonomicznych. Minister opowiedział się za
rozwojem państwa regionów autonomicznych. Jego
zdaniem, takie państwo jest kluczowym narzędziem
rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego.
W swoim wystąpieniu podczas XIII Spotkania Stowarzyszenia Senatów Europy marszałek B. Borusewicz omówił współpracę polskiej izby wyższej z samorządami regionalnymi i lokalnymi. Jak zaznaczył,
mimo że Senat nie ma konstytucyjnie nadanych specjalnych uprawnień dotyczących współpracy z nimi,
podejmował i podejmuje szereg inicjatyw służących
samorządowi terytorialnemu. Marszałek przypomniał
m.in., że to właśnie odrodzony w 1989 r. Senat od samego początku aktywnie włączył się w tworzenie nowego prawa samorządowego, już w styczniu 1990 r.
uchwalając 4 podstawowe ustawy, na podstawie
których w maju 1990 r. odbyły się pierwsze wybory
do rad gmin. Właśnie dlatego Izba przykłada wielką
wagę do podtrzymywania kontaktów z samorządem
oraz do dalszego doskonalenia prawa samorządowego, podejmuje współpracę z organizacjami samorządowymi, inicjuje debaty mające ułatwić poszukiwanie właściwych rozwiązań legislacyjnych. Tematyką
samorządową zajmują się także komisje senackie,
odbywające posiedzenia wyjazdowe w celu lepszego poznania problemów lokalnych czy zespoły parlamentarne zajmujące się problemami konkretnych
regionów.
Jak zapewnił marszałek B. Borusewicz, samorząd
stanowi niezwykle ważny element systemu politycznego w naszym kraju, a rozwój samorządności oznacza wzrost odpowiedzialności obywateli za własne
sprawy oraz za sprawy państwa. Dlatego, zdaniem
marszałka, ważne jest pobudzanie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz identyfikowanie,
jakie kompetencje należy rozwinąć na poziomie regionów, by stały się one bardziej konkurencyjne na

175

kronika senatu '11.indb 175

16-05-12 15:58:41

KRONIKA SENATU RP – VII i VIII KADENCJA
rynku wspólnotowym, czy wręcz światowym. Trzeba
także określić relacje między administracją rządową
a samorządową w województwie. To właśnie województwo powinno wyznaczać cele swojego rozwoju
i być głównym podmiotem polityki regionalnej.
Istotna jest także, w ocenie marszałka, kooperacja
w ramach euroregionów, która prowadzi do zacieśniania współpracy transgranicznej. Jak poinformował, ze
szczególną intensywnością współpracy regionalnej
na różnym szczeblu oraz w wymiarze parlamentarnym mamy do czynienia w obszarze Bałtyku. Z kolei
wspólnie z Radą Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej polski Senat zainicjował Forum
Regionów Polski i Rosji, w ramach którego odbywa się
współpraca między regionami, promowane są przedsięwzięcia w dziedzinie nauki, kultury, sportu. Celem
forum jest ożywienie kontaktów między regionami
obu krajów, wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania samorządów i nawiązanie bezpośrednich
kontaktów pomiędzy nimi.
Marszałek przypomniał również, że pod wspólnym
patronatem Senatów Polski i Francji w 2010 r. w Poznaniu odbyło się forum regionów Polski i Francji.
Poinformował, że na lipiec 2011 r. w Polsce zaplanowano spotkanie Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej z regionami Chorwacji, które ma na
celu wymianę doświadczeń związaną z akcesją Chorwacji do Unii Europejskiej.
Na zakończenie XIII Spotkania Senatów Europy jego uczestnicy przyjęli deklarację końcową,
w której opowiedzieli się za wzmocnieniem dwuizbowego systemu parlamentarnego, podkreślając

jego znaczenie dla demokracji. W dokumencie
wskazano na potrzebę dalszego uświadamiania
„korzyści, jakie daje Europie dwuizbowy system
parlamentarny”. Zwrócono uwagę na rolę senatów
jako „gwarancji lepszej jakości w wypełnianiu funkcji legislacyjnej” w procesie zatwierdzania ustaw
oraz ich rolę w procesie kontrolowania rządów.
Podkreślono także rolę senatów we współpracy
podmiotów regionalnych, lokalnych i europejskich
i opowiedziano się za „uwidocznieniem udziału
podmiotów regionalnych i lokalnych w wypracowywaniu wspólnych stanowisk europejskich, co
przyczynia się do wzmocnienia demokracji parlamentarnej”.
19–21 VI 2011 r. w Strasburgu odbywała się
III część sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady
Europy. Polski Senat reprezentowali senatorowie:
Ryszard Bender, Bronisław Korfanty, Janusz Rachoń,
Piotr Wach i Michał Wojtczak. Spotkanie obejmowało m.in. problematykę budżetu i priorytetów
Rady Europy w latach 2012–2013; reformę Zgromadzenia Parlamentarnego (propozycja ograniczenia
liczby komisji i raportów); sytuację w Tunezji oraz
sprawę czynnego prawa wyborczego dla osób od
16. roku życia. Gośćmi specjalnymi byli m.in. prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz i prezydent Armenii Serż Sarkisjan.
5–10 VII 2011 r. w Belgradzie senatorowie Barbara Borys-Damięcka i Kazimierz Kleina wzięli
udział w sesji letniej Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE.
7 IX 2011 w Paryżu odbyło się posiedzenie Komisji
Zagadnień Prawnych i Praw Człowieka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, w którym uczestniczył senator Janusz Rachoń.
7–10 IX 2011 r. w Paryżu obradowała Komisja Monitoringowa Zgromadzenia Parlamentarnego Rady
Europy, w posiedzeniu której uczestniczył senator
Piotr Wach. Dyskutowano na temat sytuacji na Białorusi.
1–6 X 2011 r. w Strasburgu odbyła się jesienna
sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. W obradach uczestniczył senator Piotr Wach.
Omawiano m.in. sytuację na granicy Serbii i Kosowa. Prezydium Parlamentarnego Zgromadzenia
Rady Europy podjęło decyzję o utworzeniu misji
obserwacyjnej na wybory parlamentarne w Rosji
(4 XII 2011 r.).

Współpraca parlamentarna w obszarze euroatlantyckim
19–23 II 2011 r. w Brukseli zorganizowano posiedzenie Komisji Ekonomicznej i Bezpieczeństwa Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, w Paryżu zaś jej
spotkanie z Organizacją Współpracy Gospodarczej
i Rozwoju (OECD). Polski Senat reprezentowali senatorowie Leon Kieres i Stanisław Piotrowicz.

8–14 V 2011 r. w Waszyngtonie i Chicago odbywało się wspólne posiedzenie Komisji Ekonomicznej
i Bezpieczeństwa oraz Podkomisji ds. Stosunków
Transatlantyckich Komisji Politycznej Zgromadzenia
Parlamentarnego NATO. Uczestniczyli w nim senatorowie Stanisław Piotrowicz i Władysław Sidorowicz.
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29–31 V 2011 r. w Paryżu odbyło się posiedzenie Komisji Monitoringowej Zgromadzenia Parlamentarnego
NATO, w którym wziął udział senator Piotr Wach.
27–30 V 2011 r. w Warnie zorganizowano sesję
wiosenną Zgromadzenia Parlamentarnego NATO.
Polski Senat reprezentowali podczas niej senatorowie Stanisław Piotrowicz i Władysław Sidorowicz.
Podczas posiedzeń 5 komisji ZP NATO omawiano
kwestie bezpieczeństwa międzynarodowego, przede
wszystkim problemy związane z operacją w Afganistanie, sytuację na Białorusi i aktualną sytuację na
Ukrainie. Duże zainteresowanie delegatów wzbudziła również sytuacja w Afryce Północnej. Sekretarz
generalny sojuszu Anders Fogh Rasmussen wyraził
zaniepokojenie niskim poziomem inwestycji w bezpieczeństwo przez członków NATO, gdyż „niektórzy
inwestują mniej niż 1% PKB, a jedynie kilku członków
osiąga poziom 2% PKB, zalecany przez NATO”.
26 IX 2011 r. w Sejmie odbyło się – zorganizowane
w ramach polskiej prezydencji – spotkanie parlamentarzystów państw NATO i krajów stowarzyszonych,
poświęcone wyzwaniom i zagrożeniom współczesności. W spotkaniu wzięli udział m.in. marszałek
Sejmu Grzegorz Schetyna, przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego NATO Karl A. Lamers, minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak.

7–10 X 2011 r. w Bukareszcie odbyła się 57. doroczna sesja Zgromadzenia Parlamentarnego
NATO, w której wzięli udział senatorowie Stanisław Piotrowicz i Władysław Sidorowicz. Podczas
posiedzeń 5 komisji ZP NATO omawiano przede
wszystkim problemy związane z operacją w Afganistanie i kwestie przekazania odpowiedzialności
za bezpieczeństwo w kraju Afgańczykom, sytuację
na Białorusi i Ukrainie. Dużą część debaty w czasie
posiedzeń komisji poświęcono prowadzeniu operacji NATO w ramach nowej koncepcji strategicznej
oraz współpracy z Unią Europejską przy operacjach
NATO. Dyskutowano również o wpływie kryzysu ekonomicznego na gospodarkę Bałkanów oraz
o zagrożeniach związanych ze stosowaniem broni
chemicznej i biologicznej. Duże zainteresowanie
delegatów wzbudziła również sytuacja w Afryce
Północnej.
8–10 V 2011 r. senatorowie: Leon Kieres, Andrzej
Person i Andrzej Szewiński wzięli udział w zwołanej do Paryża rocznej sesji Unii Zachodnioeuropejskiej (UZE). Było to ostatnie spotkanie przed całkowitym wygaśnięciem działalności tej organizacji
30 VI 2011 r., która została rozwiązana 31 III 2010 r.
decyzją państw członkowskich z uwagi na wejście
w życie Traktatu Lizbońskiego.

Konferencja Parlamentarna Morza Bałtyckiego
31 I–1 II 2011 r. w Brukseli odbyło się posiedzenie
poszerzonej Komisji Stałej Konferencji Parlamentarnej Morza Bałtyckiego, na którym polski parlament
reprezentował senator Ryszard Górecki, przewodniczący delegacji Sejmu i Senatu do KPMB.
10 VI 2011 r., z inicjatywy przewodniczącego delegacji Sejmu i Senatu do Konferencji Parlamentarnej Morza
Bałtyckiego (KPMB) senatora Ryszarda Góreckiego,
w Olsztynie odbyło się posiedzenie poszerzonej Komisji Stałej Konferencji Parlamentarnej Morza Bałtyckiego.
W spotkaniu wzięli udział parlamentarzyści i urzędnicy
ze wszystkich parlamentów narodowych i regionalnych
krajów leżących w regionie Morza Bałtyckiego.

Witając uczestników spotkania, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Jacek Protas przedstawił Warmię i Mazury, wskazał na osiągnięcia i dynamiczny rozwój regionu, również dzięki środkom
z Unii Europejskiej. Odniósł się także do współpracy
z Obwodem Kaliningradzkim i wyraził nadzieję na intensyfikację wzajemnych kontaktów po oczekiwanym
uruchomieniu małego ruch granicznego z obwodem.
Uczestnicy spotkania omówili kwestię wdrażanie postanowień rezolucji XIX KPMB z Mariehamn w 2010 r.
Uzgodniono, że na najbliższą konferencję plenarną zostanie przygotowane podsumowanie. Omówiono pracę grup roboczych – ds. zintegrowanej polityki morskiej
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i ds. bezpieczeństwa cywilnego. Uczestnicy spotkania
uzgodnili powołanie nowej grupy roboczej ds. zielonego wzrostu i efektywności energetycznej. Nie zaakceptowano propozycji zmiany nazwy organizacji na Parlamentarną Radę Morza Bałtyckiego.
Gospodarze XX Konferencji Parlamentarnej Morza
Bałtyckiego w Helsinkach przedstawili stan przygotowań do niej. Przewodnicząca KPMB Christina Gestrin zaproponowała włączenie do rezolucji kwestii
bezpieczeństwa jądrowego.
28–30 VIII 2011 r. w Helsinkach odbyła się XX Konferencja Parlamentarna Morza Bałtyckiego (KPMB),
w której wziął udział przewodniczący delegacji Sejmu i Senatu do KPMB senator Ryszard Górecki.

Tematem tegorocznego, jubileuszowego spotkania był „Zielony wzrost dla bardziej błękitnego Morza Bałtyckiego”. Podczas konferencji odbyły się
sesje poświęcone współpracy w regionie Morza
Bałtyckiego, sprawom morskim, bezpieczeństwu
cywilnemu, zielonemu wzrostowi, energii, klimatowi i finansowaniu.
Senator R. Górecki przewodniczył sesji poświęconej sprawom morskim, podczas której przedstawiono raport grupy roboczej ds. zintegrowanej polityki
morskiej.
Na zakończenie konferencji odbył się panel dyskusyjny na temat przyszłości współpracy parlamentarnej w regionie Morza Bałtyckiego.

Zgromadzenie Parlamentarne Unii
na rzecz Regionu Morza Śródziemnego
31 I–1 II 2011 r. w Lizbonie obradowała Komisja ds.
Promowania Jakości Życia, Dialogu Międzyludzkiego i Kultury Zgromadzenia Parlamentarnego Unii na
rzecz Regionu Morza Śródziemnego. W posiedzeniu uczestniczyła senator Barbara Borys-Damięcka.
Pierwszy panel dyskusyjny poświęcony był wydarzeniom w Egipcie i Tunezji, a także potrzebie dialogu
w procesie pokojowym krajów Bliskiego Wschodu
oraz atakom terrorystycznym, jakie miały miejsce
w ostatnim czasie na chrześcijan, żydów i wyznawców innych religii.
W czasie drugiego panelu omawiano zjawisko
emigracji, jego skutki i wpływ na kulturę, dyskutowano na temat centrów emigracyjnych. Wskazywano na
konieczność edukacyjnego przeciwdziałania bezrobociu, przygotowania młodych emigrantów do pracy
i życia w nowych warunkach, dzięki czemu rozwój

kultury – nie tylko europejskiej – i jej wpływ na życie młodych emigrantów będzie większy. W trzeciej
części spotkania zaprezentowano katalog zabytków
europejskich wymagających niezwłocznej renowacji.
Podkreślano, że 25% zabytków europejskich znajduje się w basenie Morza Śródziemnego.
3–4 III 2011 r. w Rzymie odbyło się VII posiedzenie
Zgromadzenia Parlamentarnego Unii na rzecz Regionu Morza Śródziemnego, w którym wzięła udział
senator Barbara Borys-Damięcka. Wśród ważnych
zagadnień, które omawiali parlamentarzyści, znalazły
się: rewolucja w Tunezji, Egipcie, Libii oraz w sąsiednich krajach, wyzwania związane z emigracją, bezpieczeństwo w regionie oraz impas procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie. W obradach uczestniczył
również przewodniczący Parlamentu Europejskiego
Jerzy Buzek.

Spotkania Parlamentu Europejskiego z parlamentami narodowymi
24 V 2011 r. w Brukseli odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Międzyparlamentarnej Parlamentu Europejskiego i parlamentów narodowych
nt. „Jak poprawić nasze zaopatrzenie w energię
dzięki zwiększeniu konkurencji, inteligentniejszym
systemom energetycznym i rozwijaniu infrastruktury energetycznej, w tym także w zakresie systemu ciepłowniczego i chłodniczego?”. Senat RP
reprezentował senator Stanisław Iwan. Uczestnicy
posiedzenia szukali odpowiedzi na pytanie, jakie
przeszkody należy pokonać, aby stworzyć w UE
prawdziwie zintegrowany rynek energii, który będzie dobrze wykorzystywał potencjał sieci systemów ciepłowniczych i chłodniczych.
12 VII 2011 r. w Brukseli odbyło się wspólne
posiedzenie Komisji Międzyparlamentarnej Parlamentu Europejskiego i parlamentów narodowych,
zorganizowane w ramach parlamentarnego wymiaru polskiej prezydencji w Radzie UE, poświęcone

wspólnej polityce rolnej (WPR) do 2020 r. W spotkaniu wziął udział przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi senator Jerzy Chróścikowski.
Służyło ono wsparciu dialogu między parlamentarzystami reprezentującymi parlamenty narodowe
Unii Europejskiej i Parlamentem Europejskim i pomoc w stworzeniu silniejszej, bardziej skutecznej
i sprawiedliwej WPR.
10–11 X 2011 r. w Brukseli odbyło się wspólne
posiedzenie Komisji Międzyparlamentarnej Parlamentu Europejskiego i parlamentów narodowych,
zorganizowane w ramach parlamentarnego wymiaru polskiej prezydencji w Radzie UE. Tematem
spotkania była „Nowa strategia na rzecz jednolitego rynku: stan na dziś i wyzwania na przyszłość”.
Spotkaniu współprzewodniczyli: przewodniczący
Komisji ds. Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Parlamentu Europejskiego Malcolm Harbour, przewodniczący senackiej Komisji Gospodar-
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ki Narodowej senator Jan Wyrowiński i zastępca
przewodniczącego sejmowej Komisji Gospodarki
poseł Andrzej Czerwiński.
Debata dotyczyła przede wszystkim przyszłości
unijnej polityki w sprawie jednolitego rynku, a także
oceny stanu prac nad ponownym jego uruchomieniem w tak ważnych dziedzinach, jak: mobilność
obywateli, ochrona konsumentów, zamówienia publiczne czy jednolity rynek cyfrowy.
5–6 XII 2011 r. w Brukseli odbyło się wspólne
spotkanie parlamentarne poświęcone spójności społecznej i rozwojowi demograficznemu
w zrównoważonej Europie. Obradom współprzewodniczyli marszałkowie Sejmu i Senatu Ewa Kopacz i Bogdan Borusewicz oraz przewodniczący
Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek. W spotkaniu wzięli udział posłowie i senatorowie, delega-

cje parlamentarne z krajów członkowskich Unii
Europejskiej i krajów kandydujących, eurodeputowani, a także minister pracy i polityki społecznej
Władysław Kosiniak-Kamysz oraz unijny komisarz
ds. zatrudnienia i spraw społecznych László Andor. Gościem specjalnym był dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Socjalnego Międzynarodowej Organizacji Pracy Michael Cichon, który
przedstawił najważniejsze zagadnienia dotyczące
zmian demograficznych i ich skutków społecznych.
Podczas spotkania skoncentrowano się na 3 obszarach tematycznych: gospodarczych i budżetowych
konsekwencjach zmian demograficznych, problemie
spójności społecznej w kontekście rozwoju regionalnego oraz społecznych i równościowych aspektach
zatrudnienia.

Spotkania przewodniczących komisji
parlamentów krajów członkowskich Unii Europejskiej
10–11 II 2011 r. w Budapeszcie odbyło się spotkanie przewodniczących komisji ds. europejskich
w ramach trio: Hiszpanii, Belgii i Węgier, sprawującego kolejno przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej.
Polski Senat reprezentował przewodniczący Komisji
Spraw Unii Europejskiej senator Edmund Wittbrodt.
Podczas spotkania węgierski minister spraw zagranicznych Janos Martonyi przedstawił priorytety węgierskiej prezydencji. Odbyła się też debata nad programem prac Komisji Europejskiej na rok 2011 i dyskusja
dotycząca przygotowań do XLV konferencji COSAC.
24–25 II 2011 r. przewodniczący Komisji Spraw
Unii Europejskiej senator Edmund Wittbrodt uczestniczył w zorganizowanym w Kopenhadze spotkaniu
przedstawicieli komisji ds. europejskich w ramach
trio: Polski, Danii i Cypru, państw sprawujących kolejno przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej.
11 VII 2011 r. w Warszawie, w Senacie odbyło się
spotkanie przewodniczących komisji ds. europejskich,
zorganizowane w ramach polskiej prezydencji. Wzięli w nim również udział przedstawiciele parlamentów
krajów kandydujących: Chorwacji, Czarnogóry, Islandii i Turcji. Tematem obrad była rola instytucji UE
wobec konfliktów na jej zewnętrznych granicach. Spotkanie to poprzedziło zebranie trio prezydencji (przedstawiciele Polski, Węgier, Danii), na którym omówiono
m.in. program spotkania plenarnego COSAC i założenia XVI półrocznego raportu COSAC.
29–31 V 2011 r. w Budapeszcie odbyła się XLV Konferencja Komisji ds. Unijnych (COSAC), podczas
której polski Senat reprezentowali przewodniczący
Komisji Spraw Unii Europejskiej senator Edmund Wittbrodt i jej członek senator Maciej Klima.
Obrady odbywały się pod hasłami: „Droga ku ożywieniu gospodarczemu: zarządzanie gospodarką”,
„Strategia «Europa 2020»” i europejski semestr (okres

oceny). Program przewidywał też zmiany regulaminu COSAC oraz informację o przebiegu Konferencji
Przewodniczących Parlamentów Państw UE.
W konkluzjach potwierdzono, że pakiet 6 wniosków ustawodawczych, dotyczących zarządzania gospodarką, ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia
dyscypliny budżetowej oraz uniknięcia nadmiernych
zakłóceń równowagi makroekonomicznej. W związku z tym COSAC wyraził duże uznanie dla wysiłków
urzędującej prezydencji mających na celu osiągnięcie kompromisu pomiędzy instytucjami UE.
2–4 X 2011 r. w Warszawie, w Sejmie, odbyła się
XLVI Konferencja Komisji ds. Unijnych (COSAC)
z udziałem przedstawicieli parlamentów państw
członkowskich UE, Parlamentu Europejskiego i krajów kandydujących. Otworzyli je marszałek Senatu
Bogdan Borusewicz i marszałek Sejmu Grzegorz
Schetyna. Przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej senator Edmund Wittbrodt omówił XVI półroczny raport COSAC.
4–5 VII 2011 r. w Sejmie odbyło się spotkanie przewodniczących komisji obrony parlamentów państw
UE (CODACC), zorganizowane w ramach polskiej
prezydencji. Senat reprezentował przewodniczący
Komisji Obrony Narodowej senator Maciej Klima. Tematem spotkania były m.in. relacje UE – NATO i UE
– Rosja, a także sytuacja w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie.
5–6 V 2011 r. odbyło się spotkanie przewodniczących komisji spraw zagranicznych (COFACC).
Zgodnie z tradycją, spotkania takie odbywają się co
pół roku w krajach sprawujących prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. To zorganizowano w Budapeszcie w ramach prezydencji węgierskiej. W obradach
uczestniczył przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych senator Leon Kieres.
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4–6 IX 2011 r., w ramach polskiej prezydencji,
w Warszawie odbyło spotkanie przewodniczących
komisji spraw zagranicznych (COFACC). Polski Senat
reprezentował przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych senator Leon Kieres. Porządek obrad, odbywających się pod hasłem „Polityka wschodnia. Obowiązki Europy”, obejmował zagadnienia bieżącej
polityki zagranicznej podczas polskiej prezydencji
w Radzie Unii Europejskiej, w tym politykę wschodnią i sytuację w krajach Afryki Północnej, i związane z tym wyzwania dla UE. Dyskutowano także nad
nową formułą COFACC.
19–20 V 2011 r. senator Piotr Wach wziął udział
w spotkaniu przewodniczących komisji ds. edukacji i nauki oraz komisji ds. polityki zatrudnienia,
zorganizowanym w Budapeszcie w ramach prezydencji węgierskiej.
18 VII 2011 r., w ramach polskiego przewodnictwa w Radzie UE, w Warszawie odbyło się spotkanie przewodniczących komisji właściwych ds. gospodarczych, polityki regionalnej oraz infrastruktury,
poświęcone przyszłości polityki spójności. Senat
reprezentowali przewodniczący Komisji Gospodarki
Narodowej senator Jan Wyrowiński i przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji
Państwowej senator Mariusz Witczak. Tematem spotkania była polityka spójności jako skuteczna odpowiedź na wyzwania rozwojowe Unii Europejskiej.
12 IX 2011 r. w Senacie odbyło się spotkanie
przewodniczących komisji właściwych ds. gospodarczych parlamentów państw członkowskich Unii
Europejskiej, zorganizowane w ramach polskiej prezydencji. Temat debaty to „Potrzeby i możliwości finansowania polityki energetycznej UE do 2020 r.”. Gospodarzami spotkania byli przewodniczący sejmowej
Komisji Gospodarki poseł Wojciech Jasiński i przewodniczący senackiej Komisji Gospodarki Narodo-

wej senator Jan Wyrowiński. W konferencji wzięli też
udział wicepremier, minister gospodarki Waldemar
Pawlak, komisarz UE ds. energii Günther Oettinger
i prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego Philippe Maystadt.
24–25 II 2011 r. w Budapeszcie, w ramach węgierskiej prezydencji, zorganizowano spotkanie przewodniczących komisji ds. finansów parlamentów
państw członkowskich UE. Polski Senat reprezentował przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych senator Kazimierz Kleina.
19 IX 2011 r. w Warszawie, w ramach polskiej
prezydencji, odbyło się spotkanie przewodniczących komisji właściwych ds. finansów parlamentów
państw członkowskich UE, poświęcone koncepcji
jednolitego zarządzania gospodarczego w UE. Gospodarzami byli przewodniczący sejmowej Komisji
Finansów Publicznych poseł Paweł Arndt oraz senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych senator Kazimierz Kleina.
26 IX 2011 r. w Warszawie, w Senacie, w ramach
polskiej prezydencji zorganizowano spotkanie
przewodniczących komisji właściwych do spraw
rolnictwa parlamentów państw członkowskich
Unii Europejskiej, w którym uczestniczyli przedstawiciele 23 krajów członkowskich UE oraz reprezentanci Parlamentu Europejskiego, Komisji
Europejskiej, krajów kandydackich – Turcji i Czarnogóry, a także zrzeszeń COPA i COGECA, skupiających europejskie organizacje rolnicze i spółdzielcze. Gospodarzami spotkania byli przewodniczący
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu i Senatu
– poseł Leszek Korzeniowski i senator Jerzy Chróścikowski.
Dyskutowano o przyszłości wspólnej polityki rolnej
w latach 2014–2020 oraz o jakości i bezpieczeństwie
żywności w UE.

Zgromadzenie Parlamentarne Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy
14–15 II 2011 r. w Kijowie odbyła się V sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej
i Ukrainy. Podczas obrad Polskę reprezentowali: wicemarszałkowie Sejmu Jerzy Wenderlich i Marek Kuchciński, senatorowie: Łukasz Abgarowicz, Władysław
Ortyl i Zdzisław Pupa, posłanka Ewa Wolak oraz posłowie: Czesław Czechyra, Jarosław Jagiełło, Tomasz
Lenz, Wiesław Rygiel, Miron Sycz, Sławomir Zawiślak.
Zgromadzenie obradowało w 3 zespołach. Zajmowały się one współpracą przygraniczną i ochroną środowiska, sprawami integracji europejskiej i reformą
samorządową. Następnie wszyscy członkowie zgromadzenia omówili przygotowania Polski i Ukrainy
do organizowanych wspólnie piłkarskich mistrzostw
Europy w 2012 r.
Parlamentarzyści obu krajów rozmawiali m.in.
o liberalizacji porządku wizowego między Polską
i Ukrainą, wspólnych kontrolach granicznych, a także

o możliwości rozszerzenia strefy, w której obowiązuje
polsko-ukraińska umowa o małym ruchu granicznym.
Na zakończenie kijowskiego spotkania parlamentarzyści przyjęli wspólne oświadczenie, w którym
napisano m.in., że ukraińscy deputowani liczą na
wsparcie Polski dla europejskiej integracji ich kraju,
a polscy parlamentarzyści gotowi są dzielić się z nimi
swoim doświadczeniem.
Parlamentarzyści Polski i Ukrainy podkreślili, że
dołożą wszelkich starań na rzecz aktywizacji współpracy międzyparlamentarnej. Strona polska zadeklarowała, że gotowa jest do dalszego dialogu „celem
dalszej integracji Ukrainy z Unią Europejską”. „Strony
pozytywnie oceniły stan przygotowań (...) i uzgodniły
konieczność aktywizacji wspólnych działań ukierunkowanych na zapewnienie przeprowadzenia tego
przedsięwzięcia na wysokim poziomie” – napisano
w oświadczeniu.
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Zgromadzenie Parlamentarne Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu Republiki Litewskiej
i Rady Najwyższej Ukrainy
22 III 2011 r. w Kijowie odbyła się IV sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu Republiki Litewskiej i Rady
Najwyższej Ukrainy. Polski parlament reprezentowali:
marszałek Bogdan Borusewicz, senatorowie Grzegorz Banaś i Piotr Zientarski oraz posłowie – Jerzy
Fedorowicz, Andrzej Halicki, Aleksander Sopliński
i Jarosław Żaczek. Delegacji Sejmu litewskiego prze-

Jak stwierdził marszałek, „Dla nas dziś tu, w Kijowie zgromadzonych, najważniejsza jest swoboda
przepływu osób. Oznacza ona wolność przebywania,
podejmowania pracy, nauki oraz osiadania po zakończeniu aktywności zawodowej w dowolnym kraju
członkowskim Wspólnoty. Jest to jednak wolność
dla obywateli Unii Europejskiej. (...) Przekonanie, że
wspieranie demokratycznych i rynkowych reform na

wodniczyła Irena Degutiene, Rady Najwyższej Ukrainy zaś – przewodniczący Wołodymyr Łytwyn.
Rozmawiano o historycznych aspektach procesów integracyjnych w Europie Środkowowschodniej,
czynniku historycznym w tożsamości europejskiej,
o dziedzictwie kulturowym, a także o roli mniejszości
narodowych w budowaniu jedności europejskiej.
Otwierając obrady, przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy W. Łytwyn, podkreślił, że spotkanie
odbywa się w momencie szczególnym dla Ukrainy
– w 20. rocznicę odzyskania przez nią niepodległości. Zadeklarował, że strategicznym celem jego kraju
jest uzyskanie pełnoprawnego członkostwa w Unii
Europejskiej. Dodał, że po prezydencji Polski Ukraina
spodziewa się dużego postępu w tej dziedzinie.
Marszałek B. Borusewicz natomiast wyraził zadowolenie, że zgromadzenie parlamentarne jest aktywne
i dobrze służy interesom wszystkich państw uczestniczących w jego pracach. „Europa stoi przed nowymi
wyzwaniami. W Unii Europejskiej będziemy dyskutować o politycznych priorytetach w nadchodzących
latach i podczas tych debat nie można zapominać
o współpracy z sąsiadami na wschodzie Europy” –
stwierdził marszałek Senatu. Mówiąc o społecznych
aspektach procesu integracji europejskiej, doświadczeniu przeszłości i obecnych potrzebach, powiedział,
że Unia Europejska opiera się na „4 swobodach”: przepływu towarów, usług, osób i kapitału.

Ukrainie leży w europejskim interesie, jest w Polsce
i na Litwie powszechne. Przejmowanie przez Ukrainę
europejskich standardów, jej dobrobyt, demokracja
i ład państwowy wzmocni bezpieczeństwo europejskie, co jest kluczowym interesem nowych krajów
członkowskich. (...) Trzeba z uznaniem podkreślić,
że pod rządami prezydenta Janukowycza rozpoczął
się proces demarkacji i uszczelnienia granicy Ukrainy
z Rosją, Białorusią i Mołdawią. Dzięki temu Ukraina
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przestanie być miejscem przemytu ludzi na trasie Daleki Wschód – Europa Zachodnia” – podkreślił marszałek B. Borusewicz. Uszczelnienie granic uznał za
podstawowy warunek rozmów o zniesieniu wiz dla
Ukraińców podróżujących do Unii, a za pilną sprawę
do uregulowania – cenę europejskiej wizy.
Marszałek Senatu wyraził również nadzieję, że
objęcie przez Polskę przewodnictwa w Unii Europejskiej będzie dobrą okazją do wsparcia dążenia Ukrainy do integracji z UE. Zaznaczył przy tym, że ukraińskie władze muszą jednak zdawać sobie sprawę, że
tylko ich konsekwencja w przeprowadzaniu reform
stworzy prezydencji odpowiednie warunki do pełnienia funkcji łącznika z Unią.
Marszałek B. Borusewicz przypomniał także, że
najważniejszą inicjatywą unijną nakierowaną na
wschodnich sąsiadów jest Partnerstwo Wschodnie,
oparte na innych zasadach niż stosunki Unii z jej południowymi sąsiadami. Jedna z nich to bowiem zasada
warunkowości, czyli wymaganie od jego członków
proeuropejskich reform w zamian za perspektywę
członkostwa w Unii. Marszałek zapowiedział, że polska prezydencja będzie dążyć do wykazania na forum
unijnym konieczności odrębnego traktowania każdej
z tych grup państw i stworzenia realnych perspektyw
członkostwa dla „tych wschodnich sąsiadów, którzy
osiągnęli widoczny postęp na drodze do integracji
z Unią”. Marszałek Senatu powiedział również, że za
duży sukces spotkań zgromadzenia parlamentarnego uważa podpisanie przez Polskę i Ukrainę umowy
o małym ruchu granicznym.
Poinformował, że w wielostronnej współpracy
państw Partnerstwa Wschodniego istotne są kontakty międzyludzkie. Ma się tym zajmować, utworzona
w 2009 r., IV Platforma Tematyczna ds. Kontaktów
Międzyludzkich. Jej prace będą się koncentrować na
wymianie naukowej, programach skierowanych do
młodzieży, na współpracy w dziedzinie kultury oraz
na rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
Z kolei zadaniem programu kulturalnego Partnerstwa Wschodniego będą wsparcie na poziomie rządów reform związanych z kulturą i rozwój współpracy
regionalnej w dziedzinie kultury. Współpraca w ra-

mach Partnerstwa Wschodniego przewiduje też włączenie do wielostronnych kontaktów przedstawicieli
społeczeństwa obywatelskiego. W listopadzie 2009 r.
w Brukseli powołano do życia Forum Społeczeństwa
Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego. Na jego
drugim spotkaniu, w listopadzie 2010 r. w Berlinie,
opracowano nowe rekomendacje, przedstawione następnie na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych
krajów Partnerstwa Wschodniego 13 XII 2010 r.

Na zakończenie IV sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Najwyższej Ukrainy, Sejmu Republiki
Litewskiej oraz Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej podpisano wspólną deklarację, stanowiącą podsumowanie obrad.
10 V 2011 r. w siedzibie Parlamentu Europejskiego
w Strasburgu, pod patronatem przewodniczącego
Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka, odbyło się
spotkanie prezydium Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Najwyższej Ukrainy, Sejmu Republiki Litewskiej oraz Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
W skład prezydium wchodzą obecnie: marszałek
Senatu Bogdan Borusewicz, przewodnicząca Sejmasu
Republiki Litewskiej Irene Degutiene oraz przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Wołodymyr Łytwyn.
Cel spotkania stanowiło zapoznanie członków Parlamentu Europejskiego z dorobkiem i pracami zgromadzenia trójstronnego, a w szczególności promocja europejskich aspiracji Ukrainy. Najważniejszym
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tematem było umożliwienie Ukrainie większego zaangażowania w sprawy unijne.
Jak podkreślił przewodniczący Parlamentu Europejskiego J. Buzek, odpowiednie przygotowanie
gruntu do zbliżenia Ukrainy z Unią Europejską jest
obowiązkiem Polski i Litwy. Jego zdaniem, Polacy
i Litwini powinni o tym pamiętać. „Chcielibyśmy, aby
Ukraina była jak najbliżej UE. To, oczywiście, jest wybór Ukrainy, o czym wszyscy wiemy. Tylko Ukraińcy
zadecydują o tym, w jakim kierunku będzie ich marsz,
ale bardzo się cieszymy z każdej oznaki takiego zbliżenia w kierunku UE” – powiedział szef Parlamentu
Europejskiego.
Podczas spotkania przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy W. Łytwyn przedstawił stan negocjacji
w sprawie stowarzyszenia Ukrainy z Unią Europejską
i jej państwami członkowskimi, a także ustanowienia
strefy wolnego handlu i ruchu bezwizowego. Jak podkreślił w swoim wystąpieniu, 2010 r. był bardzo ważny
w relacjach Ukrainy z Unią Europejską. Szef ukraiń-

skiego parlamentu zaznaczył, że dla Ukrainy ważniejsza od daty podpisania umowy stowarzyszeniowej jest
jej treść. „Ukraina potrzebuje wielu reform i zdajemy
sobie z tego sprawę. Dużo pracy przed nami, ale idziemy wciąż do przodu ku Europie” – podkreślił.
Marszałek B. Borusewicz powiedział, że specyfika i wielka wartość trójstronnego Zgromadzenia
Parlamentarnego polega na tym, iż jedną ze stron
jest Ukraina – kraj nienależący do Unii Europejskiej.
Zgromadzenie „w tym układzie ma poważne znaczenie i pokazuje, że chcemy pogłębiać współpracę nie
tylko na poziomie naszych państw, ale także na poziomie europejskim” – powiedział marszałek.
Przewodnicząca litewskiego Sejmasu I. Degutiene stwierdziła, że „dopóki Ukraina pozostanie poza
obszarem UE, budowa wspólnego bezpieczeństwa
nie będzie pełna w Europie”. „Taka jest właśnie misja
trójstronnego Zgromadzenia Parlamentarnego, by
mogło ono wzmocnić kierunek polityki ukraińskiej
i promować integrację Ukrainy z UE” – mówiła.

Forum Regionów Polska – Rosja
2 VI 2011 r. w Skołkowie koło Moskwy odbyło
się III Forum Regionów Polska – Rosja, poświęcone
współpracy w sferze zaawansowanych technologii
i innowacji.
W skład senackiej delegacji, której przewodniczył
marszałek Bogdan Borusewicz, weszli: przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej senator Jan Wyrowiński, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
Publicznych senator Kazimierz Kleina, przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator Stanisław Piotrowicz, przewodniczący senackiej Polsko-Rosyjskiej Grupy Parlamentarnej, zastępca
przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej senator Janusz Sepioł, zastępca przewodniczącego senackiej Polsko-Rosyjskiej
Grupy Parlamentarnej, zastępca przewodniczącego
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senator Władysław Ortyl.

Marszałkowi towarzyszyli również wiceministrowie
spraw zagranicznych i spraw wewnętrznych Jan Borkowski i Tomasz Siemoniak, przedstawiciele resortów gospodarki i rozwoju regionalnego, marszałkowie województw i przedstawiciele 14 samorządów,
m.in. marszałek województwa dolnośląskiego Rafał
Jurkowlaniec, marszałek województwa lubuskiego
Elżbieta Polak, marszałek województwa łódzkiego
Witold Stępień, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, marszałek województwa
opolskiego Józef Szebesta, marszałek województwa
podkarpackiego Mirosław Karapyta, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Jacek Protas.
„Polska jest zainteresowana pomyślną realizacją
programu modernizacji Rosji, stwarzającego możliwości współpracy w nowych obszarach i szanse
dla przedsiębiorców oferujących innowacyjne i nowoczesne produkty oraz rozwiązania” – oświadczył
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Zaznaczył, wpisuje się ono w szersze ramy współpracy
pomiędzy naszymi państwami. Zwrócił uwagę, że
Polskę i Rosję łączy deklaracja o współpracy w celu
modernizacji gospodarki, stanowiąca część szerszego projektu Partnerstwa dla Modernizacji UE – Rosja. Zdaniem marszałka, współpraca Polski i Rosji
na poziomie regionów to szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw w obu krajach. Zwrócił uwagę,
że tego typu firmy tworzą większą część polskiego
produktu krajowego. Jak podkreślił, zaangażowanie
lokalnych władz obu krajów bardzo pomogłoby polskim firmom wejść na rosyjski rynek i odwrotnie.
Marszałek przypomniał, że w 2010 r. odwiedził
4 miasta na Syberii: Irkuck, Jekaterynburg, Nowosybirsk i Ułan Ude. „To były wizyty pod kątem budowania relacji międzyregionalnych, stworzenia
nowych partnerstw między naszymi województwami i rosyjskimi obwodami” – powiedział. Dodał, że
każde z tych miast zadeklarowało chęć współpracy
z miastami polskimi. „Cieszę się, że te kontakty postępują. Rosja (…) nie zaczyna się na Moskwie i nie
kończy się na Petersburgu. Jest jeszcze olbrzymia
Syberia z olbrzymimi możliwościami” – przekonywał marszałek. Dodał, że z własnego doświadczenia
wie, iż na Syberii istnieje ogromna chęć nawiązania
współpracy międzyregionalnej z Polską.
Podczas obrad podpisano umowę o współpracy
między województwem lubuskim a obwodem wołogodzkim. To już 12. polskie województwo, które ma

takie dwustronne porozumienie o współpracy w różnych dziedzinach z regionami bądź miastami Rosji.
W ramach forum polska delegacja odwiedziła także kilka ośrodków naukowo-przemysłowych w obwodzie moskiewskim i kałuskim. W Dubnej gościła
delegacja województwa mazowieckiego. Dubna to
główny ośrodek jądrowy w Rosji. Prowadzone są tam
m.in. badania nad nowoczesną terapią nowotworową. Współpraca polskich i rosyjskich naukowców
w Dubnej ma wieloletnią tradycję.
Pierwszy zastępca przewodniczącego Rady Federacji Aleksandr Torszyn podkreślił, że Rosja bardzo
docenia profesjonalizm polskich naukowców i ich
wkład w badania prowadzone w ośrodku badań nuklearnych w Dubnej. Dodał, że w Dubnej powstaje
specjalna strefa gospodarcza.
Oprócz sesji plenarnej obrady forum toczyły się
przy 3 okrągłych stołach, poświęconych: roli współpracy międzyregionalnej w rozszerzeniu relacji Polski i Rosji w dziedzinie nauki, edukacji, zaawansowanych technologii i innowacji; doświadczeniom
samorządów obu krajów w tworzeniu parków technologicznych i miast naukowych; rozwojowi partnerstwa publiczno-prywatnego na rzecz tworzenia
innowacji w Polsce i Rosji.
Podczas tegorocznego forum po raz pierwszy
przyznano nagrodę marszałka Senatu i przewodniczącego Rady Federacji „Ku spotkaniu” za działalność na rzecz zbliżenia narodów Polski i Rosji.
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Pierwszymi laureatami zostali kompozytorzy i muzycy – Krzysztof Penderecki i Andriej Eszpaj.
Laureatów wybrała kapituła nagrody, w skład której
wchodzą przedstawiciele senackiej Polsko-Rosyjskiej
Grupy Parlamentarnej i przedstawiciele Grupy Przyjaźni z rosyjskiej Rady Federacji. Te grupy były też pomysłodawcami nagrody. Począwszy od 2011 r., nagroda będzie przyznawana corocznie za działalność
na rzecz zbliżenia narodów Rosji i Polski. Zgodnie
z regulaminem, celem nagrody jest docenienie dorobku i skuteczne promowanie osób oraz instytucji,
których działalność w sposób wybitny przyczynia się

do zbliżenia narodów Polski i Rosji. Nagroda będzie
przyznawana za całokształt lub za szczególne osiągnięcia w zakresie działalności artystycznej, a także
za inicjatywy o charakterze politycznym, które sprzyjają „trwałej i przejrzystej współpracy obu narodów,
opartej o poszanowanie i zaufanie”. Nagradzana będzie też aktywność społeczna i charytatywna, osiągnięcia naukowe i badawcze oraz działalność na
rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego obu
krajów. „Trzy anioły” będzie też można otrzymać za
dorobek służący wychowaniu młodego pokolenia
oraz dbałości o dziedzictwo kulturowe.

Zgromadzenie Parlamentarne
Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Mołdowy
25 VII 2011 r. w stolicy Mołdowy, Kiszyniowie,
odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Mołdowy. Polskiej delegacji przewodniczył
marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna. Senat reprezentowali senatorowie: Tadeusz Gruszka, Stanisław
Iwan i Edmund Wittbrodt. Podczas obrad do władz
zgromadzenia wybrano wicemarszałek Sejmu Ewę
Kierzkowską (współprzewodnicząca) i przewodniczącego sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych posła Andrzeja Halickiego.
Zaakceptowano statut określający cele, ramy
i metody działania zgromadzenia. Przyjęto też
wspólną deklarację potwierdzającą szczególne
zaangażowanie Polski podczas sprawowania prezydencji na rzecz wspierania inicjatyw Mołdowy
dotyczących procesu integracji europejskiej.
Uchwałę w sprawie powołania Polsko-Mołdawskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
Senat podjął na 77. posiedzeniu, 26 V 2011 r.
To trzecie, obok polsko-litewskiego i polsko-litewsko-ukraińskiego, zinstytucjonalizowane forum ścisłej współpracy w wymiarze parlamentarnym. Jak podkreślił marszałek G. Schetyna,

inicjatywa powołania zgromadzenia na początku
polskiego przewodnictwa w Radzie UE ma oczywisty kontekst europejski i wpisuje się w rządowe i parlamentarne priorytety polskiej prezydencji. Chodzi
m.in. o współpracę w ramach Partnerstwa Wschodniego, a także o realizację europejskich ambicji
Mołdowy, m.in. podpisanie umowy o pogłębionej
i wszechstronnej strefie wolnego handlu (DCFTA),
umożliwienie ruchu bezwizowego czy podpisanie
umowy stowarzyszeniowej z Unią.

Forum Dialogu Polsko-Litewskiego
27 VII 2011 r. w Senacie odbyło się pierwsze posiedzenie Forum Dialogu Polsko-Litewskiego, które ma
wspierać działania zmierzające do poprawy stosunków między obydwoma narodami. Forum powstało
w czerwcu 2011 r. z inicjatywy przedstawicieli środowiska akademickiego oraz ludzi kultury z Polski
i Litwy. Jego celem jest prowadzenie dialogu między
Litwinami a mniejszością polską żyjącą na Litwie,
a także między Polakami a mniejszością litewską żyjącą w Polsce.
Gospodarz spotkania, marszałek Bogdan Borusewicz podkreślił, że inicjatywa powołania tego forum
jest bardzo ważna. Pokazuje bowiem, że w sposób

całkowicie apolityczny można rozmawiać o problemach między oboma narodami. Wyraził przekonanie, że zarówno w Polsce, jak i na Litwie głos inicjatorów powołania forum jest słuchany. „Dobrze
byłoby, gdyby ich działalność była kontynuowana”
– stwierdził marszałek.
W posiedzeniu wzięli udział historycy z Polski i Litwy, którzy zaapelowali do elit obu krajów o nieupolitycznianie wzajemnych relacji i odpolitycznienie relacji między obu narodami.
Zdaniem prof. Krzysztofa Buchowskiego z Uniwersytetu Białostockiego, zarówno po polskiej,
jak i po litewskiej stronie dominują przede wszyst-
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kim stereotypy. Wyraził nadzieję, że forum będzie
przełamywać stereotypy istniejące w stosunkach
między obu krajami, a przede wszystkim będzie
dążyć do odpolitycznienia relacji między Polakami
a Litwinami.
Prof. Rimvydas Petrauskas z Uniwersytetu Wileńskiego zaznaczył z kolei, że rolą środowisk naukowych powinno być zachęcanie elit politycznych do
powstrzymania się od emocjonalnej retoryki i instrumentalnego traktowania problemów w relacjach polsko-litewskich.
Do najpoważniejszych obecnie problemów dotykających Polaków na Litwie należy funkcjonowanie
oświaty polskiej w tym kraju. Litewski Seimas w mar-

cu 2011 r. przyjął nowelizację ustawy o oświacie, która zakłada m.in. wprowadzenie w szkołach mniejszości narodowych, w tym polskich, przymusowej nauki
części przedmiotów w języku litewskim. Zdaniem
litewskich Polaków, nowelizacja jest początkiem końca polskiej szkoły na Litwie.
Kolejna sporna kwestia dotyczy tego, że od ponad
10 lat Wilno obiecuje, iż zgodnie z traktatem polsko-litewskim umożliwi Polakom, obywatelom Litwy, zapis ich nazwisk w dokumentach litewskich w formie
oryginalnej. Odpowiednią ustawę Seimas miał przyjąć w kwietniu 2010 r., została jednak odrzucona. Polacy, zgodnie z Europejską Kartą Samorządową, którą Litwa podpisała i ratyfikowała, a także konwencją
ramową Rady Europy o ochronie mniejszości
narodowych, chcą w miejscowościach, gdzie
stanowią większość, używać języka polskiego
w życiu publicznym. Chcą np. napisów nazw
ulic i miejscowości w języku polskim, obok
nazw po litewsku. Litwa na to się jednak nie
zgadza.
Problemem jest również zwrot ziemi.
W większości rejonów Litwy zwrócono byłym
właścicielom ziemię w ponad 90%. Tymczasem
w regionie wileńskim, w większości zamieszkiwanym przez Polaków, w ocenie niektórych
specjalistów, ziemię zwrócono zaledwie 50%,
w Wilnie natomiast – tylko około 10% jej byłych
właścicieli.

Partnerstwo Wschodnie
29–30 IX 2011 r. w Warszawie odbył się szczyt
Partnerstwa Wschodniego. W spotkaniu wzięło
udział wielu europejskich przywódców, m.in. szef
Komisji Europejskiej José Manuel Barroso, kanclerz
Niemiec Angela Merkel, szefowa unijnej dyplomacji Catherine Ashton, przewodniczący Parlamentu
Europejskiego Jerzy Buzek, szef Rady Europejskiej
i premier Francji Francois Fillon, szef hiszpańskiego
rządu Jose Zapatero, premier Węgier Viktor Orban,
wicepremier Wielkiej Brytanii Nick Clegg, prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz, prezydent Gruzji
Micheil Saakaszwili, prezydent Litwy Daria Grybauskaite. Szef dyplomacji Białorusi nie skorzystał z zaproszenia Polski i nie przyjechał na szczyt.
Głównymi tematami rozmów polityków były m.in.
polityczna współpraca pomiędzy Unią a krajami
Partnerstwa Wschodniego, integracja gospodarcza
i handlowa ze wschodnimi krajami, współpraca parlamentarna. Dyskutowano także o współpracy z instytucjami finansowymi w ramach projektu Partnerstwa
Wschodniego. Podczas sesji plenarnych uczestnicy
debatowali m.in. na temat politycznych aspektów
współpracy pomiędzy UE a krajami Partnerstwa
Wschodniego, integracji gospodarczej i handlowej
ze wschodnimi krajami, współpracy parlamentarnej
i pozarządowej.

Jednym z głównych tematów dyskusji na szczycie była Białoruś. Podkreślono twarde, wspólne stanowisko w tej sprawie. „Pomoc jest możliwa tylko
w przypadku zasadniczych zmian na Białorusi. Pełna amnestia i rehabilitacja więźniów aresztowanych
po wyborach, podjęcie rozmów z opozycją i przeprowadzenie wyborów parlamentarnych zgodnie
ze standardami OBWE to warunki uruchomienia
«pakietu modernizacyjnego dla Białorusi»” – powiedział premier D. Tusk, przedstawiając nową koncepcję polskiego rządu. Przedstawiona przez premiera
inicjatywa „pakietu” zakłada m.in. możliwość udzielania Białorusi grantów i kredytów instytucji międzynarodowych oraz wsparcia dla stabilizacji białoruskiej waluty.
W deklaracji, przyjętej na zakończenie szczytu, europejscy przywódcy potwierdzili „europejskie aspiracje” wschodnich sąsiadów. Napisano w niej , że
uczestnicy warszawskiego szczytu uznają europejskie
aspiracje i europejski wybór niektórych partnerów
oraz ich przywiązanie do budowania głębokiej i trwałej demokracji. „Partnerstwo Wschodnie opiera się na
wspólnocie wartości i zasad: wolności, demokracji,
poszanowaniu praw człowieka i podstawowych wolności oraz rządów prawa. Wszystkie kraje uczestniczące w Partnerstwie Wschodnim są przywiązane do

186

kronika senatu '11.indb 186

16-05-12 15:58:52

SPRAWY MIĘDZYNARODOWE
tych wartości poprzez odpowiednie międzynarodowe
instrumenty. Każdy kraj Unii Europejskiej jest także do
nich przywiązany poprzez Traktat o UE” – głosi deklaracja. Przywódcy zebrani w Warszawie ogłosili, że
wzmacniają partnerstwo i zobowiązują się zwiększyć
wysiłki na rzecz rozwoju tej inicjatywy, której celem
jest budowanie „wspólnego obszaru demokracji, dobrobytu i większego współdziałania i wymiany”. Przywódcy podkreślili, że choć Partnerstwo Wschodnie
przyniosło już postęp, „wiele pozostaje do zrobienia,
by osiągnąć jego cele, włączając w to dostosowanie
istniejących instrumentów współpracy”. W deklaracji
zaakcentowano, że wielkość wsparcia finansowego ze
strony UE będzie zależała od tempa reform w zainteresowanych krajach.

Zapisano również, że celem Partnerstwa Wschodniego pozostaje zwiększenie mobilności obywateli,
a pierwszym krokiem, który temu służy, są umowy
o ułatwieniach wizowych, jakie UE ma już z Ukrainą,
Mołdawią i Gruzją (negocjacje z Azerbejdżanem
i Armenią wkrótce się rozpoczną). Zaznaczono, że
koniecznym warunkiem będzie spełnienie surowych
kryteriów, które dotyczą kontroli granic, dokumentów i przepływów ludności.
Odnośnie do współpracy gospodarczej deklaracja zapowiada „całościowe zbliżenie z UE, prowadzące stopniowo do gospodarczej integracji
z rynkiem wewnętrznym UE, a co za tym idzie
stworzenia obszaru gospodarczego między UE
a krajami partnerskimi”.

Konwencja Karpacka
25–27 V 2011 r. w Bratysławie, odbyło się 3. posiedzenie Konferencji Stron Konwencji Karpackiej,
umowy mającej na celu skuteczniejszą ochronę przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa Karpat. Konwencja została sporządzona w Kijowie w 2003 r. Do
roku 2007 podpisało ją i ratyfikowało 7 państw: Czechy, Słowacja, Polska (2006 r.), Ukraina, Rumunia,
Węgry i Serbia. Głównym celem tego dokumentu jest
prowadzenie wszechstronnej polityki i współpracy na
rzecz ochrony i zrównoważonego rozwoju regionu
Karpat z myślą o poprawie jakości życia i wzmocnieniu gospodarki oraz wsparcie społeczności lokalnych
z uwzględnieniem miejscowych walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego. Konwencja podkreśla rolę współpracy transgranicznej i zintegrowanego
planowania i gospodarowania zasobami naturalnymi.
Konwencja Karpacka jest konwencją ramową: nie
wprowadza konkretnych zobowiązań dla jej sygnata-

riuszy, lecz określa ogólne zasady i cele ich współpracy. Wspólnym zamiarem państw jest wypracowywanie kompleksowej strategii i współpracy w celu
zapewnienia skutecznej ochrony i zrównoważonego
rozwoju Karpat. Na spotkaniu w Bratysławie strony
konwencji podpisały dodatkowy protokół o zrównoważonej gospodarce leśnej w Karpatach.
7–8 IX 2011 r. w Krynicy-Zdroju, w ramach polskiej
prezydencji, zorganizowano konferencję „Europa Karpat” – XXI Forum Ekonomiczne. Podczas I sesji została zaprezentowana Konwencja Karpacka. Drugiego
dnia dyskutowano o współpracy państw europejskich
w kontekście nowego budżetu Unii Europejskiej na
lata 2014–2020. Podczas II sesji odbyło się uroczyste
podpisanie protokołów do Konwencji Karpackiej, dotyczących turystyki i obszarów leśnych w makroregionie Karpat. III sesja była poświęcona omówieniu dobrych praktyk współpracy w Europie Karpat.
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S

enat, odrodzony w 1989 r., nawiązując do tradycji
20-lecia międzywojennego, podjął się opieki nad
Polonią i Polakami za granicą. W pierwszych latach
priorytetem była pomoc naszym rodakom zamieszkałym w krajach byłego Związku Radzieckiego, w których
swoją aktywnością Senat przyczynił się do odrodzenia
polskości. Dzięki Izbie i współpracującym z nią organizacjom pozarządowym w środowiskach polskich
na Wschodzie rozwijają się oświata, kultura, ukazuje
się polska prasa, działają redakcje radiowe i telewizyjne. Istotne dla umacniania pozycji Polski i wspierania polskości jest także wspieranie inicjatyw własnych
środowisk polskich na Wschodzie, np. rozwoju małej
przedsiębiorczości, doskonalenia zawodowego, samorządności czy upowszechniania wiedzy z zakresu prawa
międzynarodowego, dotyczącej standardów ochrony
praw mniejszości narodowych i etnicznych.
Odmienny charakter ma współpraca ze środowiskami polonijnymi na Zachodzie. Mieszkający tam Polacy
mogą aktywnie działać na płaszczyźnie społecznej,
kulturalnej, a nawet politycznej. Od kraju swojego po-

chodzenia oczekują przede wszystkim wsparcia działań
wobec władz krajów osiedlenia, ukierunkowanych m.in.
na wzrost prestiżu polskiej grupy etnicznej oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski w świecie.
Senat VII kadencji kontynuował działania wypracowane przez poprzednie kadencje, opierając się na partnerskim dialogu ze środowiskami polskimi i polonijnymi
na świecie, uwzględniając stale aktualizowaną mapę
potrzeb tych środowisk. W senacką opiekę nad Polonią i Polakami za granicą, w kształtowanie polityki polonijnej zaangażowane były różne organy Izby, przede
wszystkim prezydium i marszałek, a także Komisja
Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Kontakty z polską diasporą stanowiły także bardzo istotny
element aktywności międzynarodowej senatorów.
Marszałek Bogdan Borusewicz – przez osobistą
obecność czy honorowe patronaty – czynnie włączał
się w wiele ważnych wydarzeń polonijnych, m.in.
w uroczyste obchody Dnia Polonii i Polaków za Granicą. Z Polakami mieszkającymi i żyjącymi poza Polską spotykał się również przy okazji oficjalnych wizyt
zagranicznych, w 2011 r. m.in. w Egipcie i Czechach.

Spotkanie marszałka Bogdana Borusewicza z Polonią podczas oficjalnej wizyty w Czechach.

O utrzymanie więzi z krajem, poznawanie ojczystej
historii czy pielęgnowanie polskiej kultury i zwyczajów przez Polonię dbali także senatorowie z Komisji
Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.
Uczestniczyli w licznych uroczystościach związanych
z rocznicami, obchodami świąt narodowych i religijnych, konferencjami, naradami, sympozjami, zjazdami i różnymi innymi spotkaniami okolicznościowymi.
Działanie na rzecz społeczności polskiej na świecie od 1990 r. umożliwiają Senatowi znaczne środki
finansowe, corocznie zagwarantowane w budżecie
Kancelarii Senatu, przeznaczone na wykonywanie
przez krajowe organizacje pozarządowe zadań zlecanych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za
granicą. W latach 1990–1994 fundusze te były przeznaczane w całości na zadania wykonywane przez
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Od 1995 r. Prezydium Senatu powierza te zadania także wielu innym organizacjom. W 2011 r. było ich w sumie 185.
Ze środków Senatu finansowane są także zadania
o charakterze inwestycyjnym, realizowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, polegające przede
wszystkim na budowie i remontach polskich szkół,
domów kultury czy siedzib organizacji polskich na
całym świecie.
Senacka pomoc finansowa udzielana jest z uwzględnieniem możliwości finansowych państwa, na podstawie listy priorytetów i kierunków określanych uchwałami Prezydium Senatu, definiowanych przy udziale
resortów spraw zagranicznych, edukacji narodowej,
nauki i szkolnictwa wyższego oraz kultury i dziedzictwa narodowego, z uwzględnieniem stanowisk Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu
oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za
Granicą. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Prezydium Senatu po uwzględnieniu opinii Komisji Spraw
Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz Zespołu Finansów Polonijnych Kancelarii Senatu.
W 2011 r. Kancelaria Senatu, podobnie jak w latach
ubiegłych, miała zagwarantowane 75 mln zł na opiekę
nad Polonią i Polakami za granicą. Na realizację zadań
programowych przewidziano około 62 mln zł, na zadania inwestycyjne natomiast – około 13 mln zł.
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Zadania programowe
Priorytety finansowania zadań zleconych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą na
2011 r. zostały określone w uchwale Prezydium Senatu z 22 VII 2010 r.:
 wspieranie działań ukierunkowanych na
upowszechnianie wiedzy o międzynarodowych standardach ochrony praw mniejszości
narodowych i etnicznych, ze szczególnym
uwzględnieniem społeczeństw państw członkowskich UE i krajów objętych programem
Partnerstwa Wschodniego;
 wspieranie działań środowisk polskich i polonijnych ukierunkowanych na rozwój szkolnictwa polskiego oraz promowanie języka
i kultury polskiej poza granicami, służących
zachowaniu więzi z Polską oraz potrzebom
edukacyjnym ich dzieci;
 podejmowanie działań na rzecz wzmocnienia kondycji mediów polonijnych i polskich
w świecie, ze szczególnym uwzględnieniem
mediów elektronicznych;
 wspieranie aktywności własnej środowisk polskich i polonijnych w świecie, służącej dokumentowaniu i ochronie polskiego dziedzictwa
narodowego poza granicami oraz propagowanie wśród młodego pokolenia Polonii i Polaków w świecie wiedzy o polskich osiągnięciach w dziedzinie kultury;
 promowanie działań na rzecz aktywizacji społecznej i obywatelskiej przedstawicieli środowisk polonijnych i polskich za granicą w życiu
publicznym krajów zamieszkania;
 wspieranie programów pomocowych, w szczególności skierowanych na pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej.
Na pomoc organizacjom i środowiskom polonijnym
i polskim w świecie przeznaczono 15,93% środków
na zadania programowe. Dzięki temu działalność mogły prowadzić organizacje polonijne i polskie w ponad
50 krajach. Wspierano m.in. utrzymanie domów polskich, centrów kultury i języka polskiego czy ośrodków
informacyjnych. Szczególną wagę przywiązywano do
wsparcia organizacji, dbających o ochronę praw polskiej mniejszości narodowej w krajach zamieszkania,
propagujących prawo do rozwoju kultury i kształcenia
w języku polskim. Dlatego pomoc skierowano przede
wszystkim do Polaków na Białorusi i Litwie. Dofinansowano m.in. działalność Europejskiej Fundacji Praw
Człowieka w Wilnie, która prowadzi Centrum Pomocy
Prawnej dla polskiej mniejszości narodowej. W 2011 r.
fundacja zorganizowała 2 szkolenia na temat praw człowieka, poświęcone walce o prawa mniejszości narodowych w sądach krajowych i międzynarodowych, a także prowadzenia spraw z zakresu pogwałcenia praw
człowieka w Europejskim Trybunale Praw Człowieka.
Na Litwie mieszka obecnie 250 tys. osób polskiego po-

chodzenia, których prawa nie są w pełni przestrzegane.
Za ważne zadanie, już po raz trzeci, uznano szkolenie działaczy polonijnych w pozyskiwaniu środków
unijnych. Dotację na ten cel otrzymało Stowarzyszenie
„Wspólnota Polska”, które koordynowało 2-dniowe
szkolenia w 11 krajach Unii Europejskiej, poświęcone
zdobywaniu przez organizacje polonijne funduszy europejskich na swoją działalność. W 2011 r. dofinansowano także ze środków Kancelarii Senatu odbywający
się w Poznaniu VIII Światowy Zlot Młodzieży Polonijnej „Orle Gniazdo 2011”, w którym wzięło udział
160 młodych działaczy polonijnych z 18 krajów świata. Podobnie jak w poprzednich latach, wsparcie uzyskały punkty informacyjno-doradcze i poradnie psychologiczne dla nowej emigracji w Wielkiej Brytanii,
Irlandii i Hiszpanii. Pomoc finansową przeznaczono
również na dofinansowanie kolejnej już konferencji
„Nasza wspólna przyszłość”, organizowanej przez
Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii.

Uczestnicy VIII Światowego Zlotu Młodzieży Polonijnej „Orle Gnia-zdo 2011”.

Najwięcej, bo 44,65%, wszystkich środków przeznaczonych na zadania programowe w 2011 r. przekazano
na wsparcie realizacji zadań dydaktycznych, metodycznych i lokalowych szkół języka polskiego i przedmiotów ojczystych. Po raz pierwszy dofinansowano program Szkoła. pl, stanowiący systemowe wsparcie szkół
polskojęzycznych za granicą, realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Pomoc finansową uzyskało 37 działających już szkół, a rzeczową i merytoryczną
– 14 nowo powstających szkół. Program adresowany
jest przede wszystkim do organizacji działających na terenie UE oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego
Handlu i Ameryki Północnej. Wśród beneficjentów zadania znalazły się m.in. szkoły z Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii, Litwy, Norwegii i Stanów Zjednoczonych.
W 2011 r. pomoc finansową uzyskały także polskie macierze szkolne z Belgii, Czech, Białorusi, Litwy, Niemiec
i Wielkiej Brytanii. Polska Macierz Szkolna w Wielkiej
Brytanii, zrzeszająca obecnie ponad 100 polskich szkół
sobotnich, zorganizowała np. w St. Albans konferencję służącą podniesieniu kwalifikacji zawodowych na-
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uczycieli języka polskiego i dostosowaniu programu
nauczania do nowych wymogów egzaminacyjnych.
Senat dofinansował również koszty podróży 12 nauczycieli wolontariuszy z Polski do Argentyny, Brazylii, Haiti, Rosji i republik środkowoazjatyckich, a także
koszty materiałów programowych potrzebnych do rozpoczęcia zajęć z języka polskiego w środowiskach polonijnych. Po raz kolejny wspierano wyjazdowe szkoły
o charakterze kursowo-warsztatowym w Mołdawii, Rosji, Ukrainie, Gruzji, a po raz pierwszy – w Estonii. Dofinansowano również organizowany od kilku lat kurs
języka polskiego i propagowania kultury polskiej na
Uniwersytecie w Toronto i na Uniwersytecie Manitoba
w Winnipeg, w Kanadzie.
Już po raz 13. Senat wsparł program stypendialny
Fundacji SEMPER POLONIA, skierowany do studentów polskiego pochodzenia studiujących w krajach
swojego zamieszkania. W 2011 r. wzięli w nim udział
studenci z 24 krajów. We wszystkich edycjach tego
programu uczestniczyło około 10 tys. studentów polskiego pochodzenia z 38 krajów.
Fundacja SEMPER POLONIA wykorzystała senackie środki także przy realizacji programu wyposażania
polskich szkół za granicą, bibliotek polonijnych, parafialnych i publicznych oraz pracowni polonistycznych
w zagranicznych wyższych uczelniach w książki, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt audiowizualny i komputerowy. Pomoce naukowe otrzymały m.in.: szkoła
polska w Nicei, biblioteka Stowarzyszenia Polaków
w Czarnogórze, Instytut Slawistyki i Zachodnioeuropejskich Studiów na Uniwersytecie Karola w Pradze.
W 2011 r. na polonijną akcję letnią, z której skorzystało ponad 12 tys. dzieci i młodzieży z 24 krajów, m.in. z Łotwy, Rumunii, Mołdawii, Czech, Serbii,
Czarnogóry, Niemiec, Kirgistanu, Senat przeznaczył 12 mln 350 tys. zł. Środki na ten cel otrzymało
60 organizacji pozarządowych, które zorganizowały 71 przedsięwzięć na terenie całej Polski, w której
wzięło udział m.in. 5400 uczestników z Białorusi,
3400 z Ukrainy, 1800 z Litwy i około 1000 z Rosji.

t
ó z 32 krajów,
k jó którzy
któ rywalizowali
li
li w 27 d
sportowców
dyscyplinach. Sportowym konkurencjom towarzyszyły
także imprezy kulturalne (koncerty, występy kabaretowe, dyskoteki, pokazy filmów), zajęcia integracyjne czy
zwiedzanie.
Senat współfinansował też, za pośrednictwem Fundacji „Oświata Polska za Granicą”, XXII Republikańską Olimpiadę Języka Polskiego i Literatury na Litwie.
Jej mottem były słowa Czesława Miłosza „…krajobrazy i być może duchy Litwy nigdy mnie nie opuściły”.
W finałowych zmaganiach wzięło udział 33 uczestników, zwycięzców eliminacji miejskich i rejonowych.
Z senackich środków wsparto także konkurs dla
dzieci i młodzieży polonijnej „Być Polakiem”, zorganizowany przez Fundację „Świat na Tak”, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą i Europejską Unię Wspólnot

Ukoronowaniem imprez sportowych są, organizowane co dwa lata, igrzyska polonijne. 30 VII–6 VIII 2011 r.
na Dolnym Śląsku odbyły się XV Światowe Letnie Igrzyska Polonijne, wsparte przez Senat dotacją w wysokości
280 tys. zł. Do Wrocławia przyjechało 1600 polonijnych
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P l ij h N
Polonijnych.
Na kkonkurs
k
nadesłano
d ł
300 prac, ukazuk
jących związki dzieci i młodzieży z krajem pochodzenia. Nagrodzono 23 osoby z 12 krajów. 5 VII 2011 r.
w uroczystości wręczenia nagród laureatom konkursu w siedzibie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
wzięła udział wicemarszałek Grażyna Sztark.
W lipcu 2011 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu działała letnia szkoła języka polskiego, finansowana przez Senat za pośrednictwem
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Wzięli w niej
udział rodacy z Armenii, Białorusi, Kazachstanu, Łotwy, Rosji, Serbii i Ukrainy.
Na promowanie kultury polskiej i ochronę dziedzictwa narodowego poza granicami kraju przeznaczono 16,24% środków zagwarantowanych na realizację zadań programowych w 2011 r. Wspierano
m.in. propagowanie wiedzy o polskich osiągnięciach
kulturalnych wśród młodego pokolenia Polonii i Polaków w świecie. Dużym zainteresowaniem Polonii
cieszą się prezentacje polskich dokonań artystycznych za granicą czy spotkania z wybitnymi twórcami.
W 2011 r. takie imprezy odbyły się m.in. w Nottingham, w Anglii, w Rzymie, gdzie młodzież szkolna

uczestniczyła w porankach muzycznych, poświęconych słynnym polskim muzykom. Dofinansowano
wyjazdowe spektakle teatralne Salonu Poezji, Muzyki
i Teatru im. Jerzego Pilitowskiego z Toronto, a także
przegląd polskiej twórczości filmowej na XII Festiwalu Filmów Polskich w Los Angeles.
24–26 VI 2011 w Węgorzewie Stowarzyszenie
Integracji i Rozwoju Kulturalnego Mniejszości Narodowych w Polsce „Czeremosz” zorganizowało
XVI Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów
Folklorystycznych Mniejszości Narodowych w Węgorzewie, podczas którego wystąpiły m.in. zespoły
reprezentujące kulturę narodową takich mniejszości
jak polska na Litwie, ukraińska w Polsce czy żydowska na Ukrainie. Podczas VI Wakacyjnego Festiwalu
Teatrów Dziecięcych zza Granicy we Włocławku,
27 VI–3 VII 2011 r., swoje przedstawienia zaprezentowało 8 polskich grup teatralnych z Litwy, Białorusi i Ukrainy. 11–16 VIII 2011 r. w XX Jubileuszowym Światowym Festiwalu Poezji Marii Konopnickiej
w Przedborzu wzięło udział ponad 350 wykonawców
z kilkunastu państw. Dzięki senackiej dotacji Fundacja
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Występ polskiego zespołu „Barwinek” z Krzemieńca, na Ukrainie,
podczas XVI Festiwalu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych
Mniejszości Narodowych w Węgorzewie.

„Terra Humana” zorganizowała w Wilnie w listopadzie
2011 r., w stulecie urodzin Czesława Miłosza, warsztaty teatralne „W poszukiwaniu czasu zastygłego”.
Za niezwykle ważne dla podtrzymywania świadomości narodowej i zainteresowania Polską Senat
uznaje dokumentowanie śladów polskości. Dlatego
w 2011 r. wsparcia udzielono m.in. Fundacji Ośrodka
„Karta” na zabezpieczenie archiwów i zabytków polonijnych w Wielkiej Brytanii, Rumunii, na Białorusi,
Litwie i Ukrainie. Dotację otrzymały także Fundacja
Kresy – Syberia na kontynuację budowy audiowizualnego archiwum Sybiraków i Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej na organizację konferencji
naukowej „Organizacyjna, wychowawcza i sportowa
działalność harcerstwa na obczyźnie (1912–2010)”,
dedykowanej pamięci ostatniego prezydenta RP na
uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego. Dzięki senackiej dotacji Fundacja Polonia-Ruthenia przeprowadza
inwentaryzację obiektów związanych z powstaniem
1863 r. na Żytomierszczyźnie i Kijowszczyźnie, a także mogił powstańczych na Cmentarzu Łyczakowskim
we Lwowie. Senat współfinansował również udzielił
bieżącą działalność, udział w konferencjach i kwerendzie pracowników polonijnych placówek muzealnych i bibliotek, m.in. konserwację księgozbiorów,
organizację wystaw w Instytucie Józefa Piłsudskiego
w Nowym Jorku, Muzeum Polskim w Chicago czy Bibliotece Polskiej w Paryżu.
W VII kadencji Senat włączył się m.in. aktywnie
w kształcenie liderów polonijnych. W 2011 r. po raz
trzeci do Polski zjechali uczestnicy „Szkoły Liderów
Polonijnych”, tym razem z Australii, Brazylii, Nowej Zelandii, Litwy, Rosji i Ukrainy. Stowarzyszenie
„Szkoła Liderów” realizowało przy wsparciu Senatu program warsztatów, szkoleń, wizyt studyjnych
adresowany do młodych, aktywnych społecznie
przedstawicieli Polonii. 5 VII 2011 r. z 20 uczestnikami III edycji Szkoły Liderów Polonijnych spotkał się
w Senacie marszałek Bogdan Borusewicz. Jak przypomniał, Szkoła Liderów Polonijnych powstała m.in.
z inicjatywy Senatu. „Znacznie łatwiej działać, kiedy
pokaże się, jak to robić, a oprócz tego wymieni się
doświadczenia” – wyjaśnił sens powstania szkoły.

P dk ślił żże S
dki na szkolek l
Podkreślił,
Senatt przeznacza śśrodki
nie liderów, bo „perspektywiczna polityka to także
wkład w nowe kadry”.
11 VIII 2011 r. w Senacie gościli natomiast uczestnicy VII edycji „Szkoły Liderów”, organizowanej przez
Fundację SEMPER POLONIA. Wśród liderów znaleźli
się obecni i byli stypendyści fundacji działający w klubach stypendystów w 11 krajach. Podczas spotkania
z przewodniczącym Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą senatorem Andrzejem Personem
i wiceprzewodniczącą Komisji Kultury i Środków
Przekazu senator Barbarą Borys-Damięcką młodzi ludzie mówili o swoich działaniach na rzecz integracji
Polonii, animowania życia kulturalnego czy aktywności klubowej. Przedstawiali m.in. problemy z dostępem do szkół polskojęzycznych. W trakcie dyskusji
wskazywano na potrzebę spotkania i współpracy liderów polonijnych ze Wschodu i Zachodu.
W VII już edycji „Szkoły Liderów” (6–13 VIII 2011 r.)
w Warszawie wzięli udział studenci i absolwenci polskiego pochodzenia z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Kazachstanu, Łotwy, Serbii, Czarnogóry, Wielkiej Brytanii, Francji, Rosji i Czech. Obecna edycja poświęcona
była kształceniu umiejętności przygotowywania projektów, kierowania zespołem tworzącym projekt,
umiejętności motywowania do działania.
W 2011 r. Senat wsparł także finansowo, zorganizowaną już po raz 3. przez młodą Polonię kanadyjską,
Międzynarodową Konferencję Młodych Liderów Polonijnych „Quo Vadis III” (13–15 V 2011 r.) zorganizowaną w Toronto, w Kanadzie. Wzięło w niej udział
około 200 delegatów, w tym 50 z Europy, których
koszty udziału w tej imprezie pokrył Senat. Podczas
spotkania młodzi liderzy polskich społeczności za
granicą wspólnie z przedstawicielami świata polityki,
biznesu, nauki, władz Kanady i Polski poszukiwali m.in.
odpowiedzi pytanie, zawarte w haśle przewodnim
konferencji „Dokąd zmierzasz, młoda Polonio?”. Podczas konferencji mowa była m.in. o współpracy, wielokulturowości, pracy zespołowej, skutecznym przewodzeniu i przełamywaniu ograniczeń w działalności
polonijnych organizacji społecznych. 5 i 7 VII 2011 r.
młodzi Kanadyjczycy polskiego pochodzenia, którzy
stworzyli ruch Quo Vadis, odwiedzili Senat, spotkali
się z marszałkiem B. Borusewiczem i senatorami z Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Grani-
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cą. Rozmawiano m.in. o efektach majowej konferencji, a także o poparciu dla tego ruchu młodej Polonii,
mającego na celu m.in. stworzenie międzynarodowej
reprezentacji środowisk młodych liderów polonijnych,
a także utworzenie platformy komunikacji.

Odbywający już po raz 5. intensywny kurs historii najnowszej przeznaczony był dla polskich i polonijnych
nauczycieli oraz animatorów kultury na całym świecie.
Skorzystało z niego 38 nauczycieli z 13 krajów uczących historii i języka polskiego w środowiskach polskiej
diaspory. Przez kilka dni poznawali oni historię najnowszą i nowoczesne metody jej nauczania. Zorganizowano warsztaty poświęcone cenzurze i wolności słowa,
wywiadom ze świadkami historii oraz pracy z wykorzystaniem nowych mediów, takich jak np. Internet.
W 2011 r. na upowszechnianie wiedzy o Polsce,
języku, kulturze, kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski i Polaków w świecie przeznaczono 13,78%
środków na zadania programowe. Dotowano m.in.
rozwój bazy mediów elektronicznych, zakup papieru
i druk ponad 100 tytułów prasowych w 30 krajach,
a także realizację ponad 50 polonijnych programów
radiowych i telewizyjnych, zakup i konserwację serwerów potrzebnych do funkcjonowania redakcji, szkolenia dziennikarzy, dystrybucję prasy, bezpłatną prenumeratę prasy dla środowisk polskich na Wschodzie.
Wsparto m.in. pismo Związku Polaków na Litwie „Tygodnik Wileńszczyzny”, niezależne pismo Polaków na
Ukrainie „Kurier Galicyjski”, kwartalnik Polonii węgierskiej „Głos Polonii” czy wydawany w Stanach Zjednoczonych „Nowy Dziennik”. Od momentu powstania
wsparcie Senatu otrzymują redagowane i drukowane
w Polsce, dystrybuowane przy współpracy niezależnego Związku Polaków na Białorusi: „Magazyn Polski na
Uchodźstwie” i „Głos znad Niemna na Uchodźstwie”.
Dotowane są także, adresowane do nowej emigracji,
m.in. polsko-szwedzki kwartalnik polonijny „Suecia

W 2011 r. Senat wsparł także finansowo V Polonijne
Spotkania z Historią Najnowszą, zorganizowane przez
Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej wspólnie
z Biurem Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w celu popularyzowania i pielęgnowania wiedzy
o dwudziestowiecznych losach Polski 4–13 VII 2011 r.
w Domu Pracy Twórczej w Oborach k. Warszawy.
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P l i ” wychodzący
Polonia”,
h d
w LLondynie od 2006 r. dwutygodnik „Nowy Czas”, wydawany od 2009 r. w Szkocji
i północnej Anglii miesięcznik „Emigrant” czy rocznik
„Brzmienia/RockinBerlin 2011”. Od 19 lat Fundacja
„Oświata Polska za Granicą” realizuje, m.in. dzięki pomocy Senatu, program bezpłatnej prenumeraty prasy
dla Polaków mieszkających w Kazachstanie, Kirgista- Wicemarszałek Grażyna Sztark podczas zakończenia XIX Światowenie, Turkmenistanie czy na Kaukazie. Polskie czasopi- go Forum Mediów Polonijnych.
sma trafiają do około 460 polskich szkół, przedszkoli,
stowarzyszeń, bibliotek, klubów i parafii. Fundacja za- która rozpoczęła się 5 IX w Tarnowie, uczestniczyło
opatruje w prasę również największe skupiska polskie około 150 dziennikarzy mediów polonijnych z prana Litwie, Łotwie, Białorusi, Ukrainie, w Czechach oraz wie 30 krajów świata. Owocem ich obecności jest
corocznie kilka tysięcy artykułów prasowych, audycji
Polonię w krajach b. Jugosławii.
Senat wspiera także nowoczesne formy multime- radiowych i programów telewizyjnych w mediach
dialne, m.in. coraz częściej tworzone przez redakcje polonijnych. Z Tarnowa uczestnicy spotkania przyjeczasopism wydania on-line. Przykład to wspierany chali na Pomorze Zachodnie, gdzie odwiedzili m.in.
od 2011 r. internetowy kwartalnik „Cosmopolitan Szczecin, Połczyn-Zdrój, Ustronie Morskie, CzapliReview”, wydawany w Montrealu, w Kanadzie, przez nek i Wałcz. Corocznie przy okazji forum powstaje
absolwentów programu edukacyjnego „Polska w Gó- kilka tysięcy artykułów prasowych, audycji radiowych
i programów telewizyjnych w mediach polonijnych.
rach Skalistych”.
Dzięki senackim dotacjom możliwe jest także udzieWsparcie Senatu otrzymują polskie audycje radiowe
lanie
rodakom, głównie osobom starszym i chorym, wei telewizyjne, m.in. „Polskie Radio Mariupola”, audycja
teranom
wojennym, honorowym czł-onkom organizacji
emitowana na ukraińskiej antenie lokalnej, czy polski
polonijnych,
artystom i twórcom sztuki, pomocy finanprogram w Radiu Duisburg International w Niemsowej.
Korzystając
z dotacji na ten cel, Stowarzyszeczech. Na Łotwie telewizja publiczna nadaje program
nie
„Wspólnota
Polska”,
Fundacja Pomoc Polakom na
„Na Falach Daugawy”, prezentujący wydarzenia z żyWschodzie,
Caritas
Polska,
Fundacja na rzecz Pomocy
cia żyjących w tym kraju Polaków. Wyjątek stanowi
Dzieciom
z
Grodzieńszczyzny,
Stowarzyszenie PomoRadio Znad Wilii, które jest samodzielną rozgłośnią
cy
Polakom
na
Wschodzie
„Kresy”,
Regionalne Stowaradiową, prowadzoną przez Polaków na Litwie.
rzyszenie
Wschód
–
Zachód
finansowały
na WschoZ myślą o młodych Polakach Fundacja SEMPER POdzie
dojazdy
do
szkół
i
dożywianie
dzieci,
zasiłki dla
LONIA wzbogaciła o nowe moduły portal Iuvenum
Polonia, uruchomiony w 2009 r.
Ułatwia on nawiązywanie kontaktów między młodzieżą polonijną z całego świata i osobami
zainteresowanymi sprawami Polonii i Polski, a dzięki współpracy
z językoznawcami pielęgnuje poprawną polszczyznę.
We wrześniu 2011 r. odbyło
się XIX Światowe Forum Mediów
Polonijnych. Tematem wiodącym
tej edycji forum, współfinansowanego od lat przez Senat, było
polskie przewodnictwo w Radzie
Unii Europejskiej. W imprezie, Uczestnicy XIX Światowego Forum Mediów Polonijnych.

197

kronika senatu '11.indb 197

16-05-12 15:59:15

KRONIKA SENATU RP – VII i VIII KADENCJA
nauczycieli i stypendia dla uzdolnionych uczniów i studentów, organizowały pomoc w zakresie zakupu leków
oraz pomoc charytatywną dla Polaków znajdujących
się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, koordynowały pobyty najuboższych dzieci u rodzin w Polsce,
a także pobyty w kraju osób starszych i ubogich.
Istotnym wymiarem pomocy filantropijnej są przyznawane przez Senat zapomogi dla nauczycieli języka polskiego i przedmiotów ojczystych, pracujących
w szkołach skupionych przy organizacjach pozarządowych i parafiach. W 2011 r. program realizowały Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i Fundacja „Pomoc
Polakom na Wschodzie”. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” prowadzi również program stypendialny

z udziałem środków będących w dyspozycji Kancelarii Senatu dla studentów polonijnych, studiujących
w Polsce. W 2011 r. skorzystało z niego 233 studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Stowarzyszenie udziela pomocy niezamożnym
uczniom i studentom polskiego pochodzenia z krajów, które wraz z Polską weszły do UE (Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Słowacja, Węgry), oraz m.in. z Białorusi, Kazachstanu, Rosji, Ukrainy, gdzie dostęp do
języka i kultury polskiej jest utrudniony. Studenci polskiego pochodzenia stanowili 29,75% ogólnej liczby
16 996 wszystkich cudzoziemców w roku akademickim 2010/2011studiujących na polskich uczelniach
wyższych publicznych i niepublicznych.

Zadania inwestycyjne
Zadania o charakterze inwestycyjnym dotyczą budowy, przebudowy, remontów lub adaptacji obiektów
poza granicami kraju, a także zakupów inwestycyjnych. Na mocy decyzji Prezydium Senatu VII kadencji
pomoc o charakterze inwestycyjnym skierowano do
środowisk polskich i polonijnych w 18 krajach, m.in.
na Litwie (42,88%), Ukrainie (16,82%) i w Rumunii
(12,20%). Inwestycyjne wsparcie uzyskały także organizacje polskie i polonijne w Argentynie (8,62%),
na Łotwie (6,6%), w Czechach (3,59%) i na Białorusi
(3,38%), a także w Hiszpanii, Francji, na Węgrzech,
w Niemczech, Belgii, Brazylii, Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Armenii, Stanach Zjednoczonych i Rosji.
Wsparcie dla Polonii i Polaków za granicą w tym
zakresie od lat utrzymuje się na poziomie gwarantującym zaspokojenie podstawowych potrzeb rodaków
żyjących poza granicami kraju. Trudna sytuacja Polaków na Wschodzie, a także nowe zadania związane
z falą migracji do krajów Europy Zachodniej wymagają zwiększenia nakładów na realizację zadań o charakterze inwestycyjnym w tych rejonach. Potrzeby zgłaszane Kancelarii Senatu co roku weryfikują możliwości
realizacyjne organizacji podejmujących się realizacji
inwestycji w państwach o standardach prawnych często znacznie różniących się od przyjętych w Polsce.
Dzięki wsparciu Senatu w ostatnich latach zrealizowano 133 zadania o charakterze inwestycyjnym.
Tym samym środowiska polonijne i polskie otrzymały
pomoc finansową, która dotyczyła zróżnicowanych
potrzeb inwestycyjnych w 85 obiektach.
Na zadania realizowane na terytorium Litwy,
dotyczące remontów obiektów będących placówkami oświatowymi z polskim językiem nauczania
oraz budowy nowych szkół i przedszkoli, w VII kadencji przeznaczono ponad 20 mln zł. Dzięki
temu zaangażowaniu udało się pomóc 15 szkołom i 9 przedszkolom. Przykłady takich inwestycji
to m.in. polska szkoła w Mariampolu, przedszkole
w Nemenczynie, sala baletowa w Gimnazjum im.
K. Parczewskiego w Niemenczynie czy szkoła podstawowa w Podborzu.

Sala baletowa w Gimnazjum im K. Parczewskiego w Niemenczynie,
na Litwie.

Szkoła podstawowa w Podborzu, na Litwie.

Polska szkoła początkowa w Mariampolu, na Litwie.
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W trakcie VII kadencji Senatu budowano również
nowe obiekty szkolne. Spośród nich warto wymienić
szkołę w Pojana Mikuli w Rumunii, która nosi imię
tragicznie zmarłej w katastrofie smoleńskiej śp. Krystyny Bochenek, wicemarszałek Senatu VII kadencji.
W minionych latach Senat wspierał budowy i remonty wielu domów polskich, najwięcej takich inwestycji zrealizowano w Czechach. To właśnie tam
w prawie wszystkich gminach i wsiach na Zaolziu

w poszukiwaniu chleba i wolności opuścili rodzinny
kraj. Za przykład może posłużyć modernizacja Domu
Polskiego w Buenos Aires w Argentynie.
Inwestycyjna opieka Senatu to także ratowanie
obiektów zabytkowych. Szereg polskich zabytków
na terenach b. II Rzeczypospolitej rekonstruowano
ze środków Senatu. Często obiektom tym nadawano
nowe funkcje użytkowe. Prezydium Senatu VII kadencji wspierało odbudowę i adaptację polskiego
klasztoru z przeznaczeniem na Młodzieżowe Centrum Pokoju i Pojednania w Bołszowcach, na Ukrainie. Obiekt wchodzi w skład późnobarokowego
zespołu kościelno-klasztornego, wpisanego na listę
zabytków klasy zerowej Ukrainy. W Młodzieżowym
Centrum Pokoju i Pojednania znajdą miejsce: biblioteka polska, minimuzeum z eksponatami znalezionymi przez archeologów oraz materiałami dotyczącymi
historii obiektu i miejscowości. Planuje się otwarcie
sobotniej szkoły dla dzieci polskich, organizowanie
kursów języka polskiego dla dorosłych z okolic Halicza i Bołszowiec oraz kolonii letnich dla polskich
dzieci z Ukrainy. Realizacja części zaplanowanych
zadań zakończy się już podczas VIII kadencji Senatu.

Dom Polski
D
P l ki w Boconowicach,
B
i h w Czechach.
C h h

Młodzieżowe
Młod
ieżo e Centrum
Centr m Pokoju
Pokoj i Pojednania w Bołszowcach,
Bołs o cach na Ukrainie.
Ukrainie

koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego
mają własne budynki, służące im jako miejsca spotkań i organizacji wydarzeń kulturalnych. W krajach
Ameryki Południowej Senat również dostrzegł potrzebę tworzenia centrów informacji o Polsce dla
potomków i spadkobierców dziedzictwa tych, którzy

W 2011 r. podjęto decyzję o wsparciu m.in. robót
budowlano-instalacyjnych w szkołach różnego stopnia
w Niemenczynie, Połukniach, Butrymańcach, Podborzu, Landwarowie, Mejszagole czy w Trokach (Litwa).
Senackie środki przeznaczono również na roboty elewacyjne w Domu Kultury Polskiej w Wilnie i na budowę
Domu Polskiego w Nowych Święcianach. Na Ukrainę
trafiły środki na budowę Domu Kultury Polskiej w Barze, przedszkola i szkoły początkowej z polskim językiem nauczania w Łanowicach, przebudowę budynku
centrum polonijnego w Kostiuchnówce.
Senackie środki na zadania inwestycyjne skierowano
też do Czech (roboty budowlano-instalacyjne w domach polskich w Suchej Górnej, Orłowej-Lutyni, Lesznej Dolnej czy w Czeskim Cieszynie-Sibicy), a także na
Białoruś (roboty wykończeniowe w nowo budowanym
Ośrodku Edukacji i Kultury dla Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie, roboty instalacyjne w Domu Polskim
w Baranowiczach), Łotwę, Węgry, do Bułgarii i Rumunii
(rozbudowa Domu Polskiego w Nowym Sołońcu).

Budynek szkoły i przedszkola w Pojana Mikuli, w Rumunii.

Dom Polski
Aires,
wA
Argentynie.
D
P l ki w Buenos
B
Ai
i
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Polonijna Rada Konsultacyjna przy Marszałku Senatu VII kadencji

Polonijna Rada Konsultacyjna jest powoływana na
czas kadencji Senatu od 2002 r. Stanowi organ doradczy marszałka, pomaga we wskazywaniu działań
Izby służących realizacji aktualnych potrzeb i wyzwań, przed którymi stoją środowiska polskie i polonijne w świecie, tak by podejmowane przez Izbę
działania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za
granicą były spójne i by jak najlepiej służyły realizacji
założonych celów, ważnych także z perspektywy polskiej polityki zagranicznej. Spotkania rady są ważnym
forum wymiany doświadczeń. Umożliwiają wszystkim organizacjom polonijnym i polskim w świecie
wypowiadanie się o sprawach polskiej diaspory.
W 2011 r. Polonijna Rada Konsultacyjna przy marszałku Senatu VII kadencji spotkała się 12 IX 2011 r.,
kończąc jednocześnie swoją 4-letnią pracę na rzecz
Polonii i Polaków za granicą. Podczas posiedzenia pozytywnie oceniono współpracę z Senatem
jako opiekunem polskiej diaspory. Członkowie rady
postulowali m.in., by w nowej kadencji Senatu nie
zmieniły się zasady finansowania tej opieki. Pozostawienie Senatowi większości środków na opiekę nad
polską diasporą, według prezydenta Europejskiej
Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusza A. Pilata, będzie
dochowaniem wierności tradycji międzywojennej
i respektowaniem testamentu pierwszego marszałka

odrodzonego Senatu Andrzeja Stelmachowskiego,
a także utrzymaniem mechanizmów, w ocenie rady,
dobrze działających. Z tymi opiniami zgodził się
marszałek B. Borusewicz, który podkreślił, że opieka
Senatu nad Polonią jest już sprawowana od blisko
20 lat, mimo iż zmieniają się rządy. Zdaniem marszałka, wpływ na politykę wobec Polonii i Polaków poza
granicami powinna mieć także opozycja, a to możliwe jedynie w parlamencie.

Podczas obrad wiele uwagi poświęcono obecnej
sytuacji na Litwie. Rada wyraziła solidarność z Polakami tam mieszkającymi i zadeklarowała wsparcie
dla starań władz polskich w sprawie polskiego szkolnictwa na Litwie. Andżelika Borys apelowała o większe wsparcie finansowe polskiego szkolnictwa także
na Białorusi i Ukrainie. Rada wyraziła ponadto chęć
bliższej współpracy przy promocji polskiej kultury,
krytykując jednocześnie dotychczasową współpracę
z Instytutem im. Adama Mickiewicza.
Na zakończenie posiedzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej jej członkowie przyjęli uchwałę, w której
wyrazili m.in. głębokie uznanie dla Ministerstwa Edukacji Narodowej za działania podjęte w ostatnich latach na rzecz polepszenia sytuacji w oświacie polonijnej. Słowa uznania i podziękowania za konstruktywną
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i merytoryczną współpracę w VII kadencji skierowano
do marszałka Senatu, członków Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, a także do pracowników Biura Polonijnego Kancelarii Senatu.
Członkowie rady wyrazili również przekonanie, że
finansowanie organizacji, inwestycji i projektów polonijnych powinno odbywać się tak jak dotychczas,
poprzez Senat oraz resorty spraw zagranicznych
i edukacji narodowej. Zdaniem członków rady, do-

tychczasowy model finansowania trzeba zachować,
a głównym dystrybutorem finansowania powinien
pozostać Senat.
W uchwale wyrażono poparcie dla Polaków mieszkających na Litwie w walce o ich prawa, „będące
w krajach demokratycznych niezbywalnym prawem
i standardem”. Zwrócono również uwagę na konieczność zorganizowania w 2012 r. kolejnego, IV Zjazdu
Polonii Świata.

Dzień Polonii i Polaków za Granicą
Dzień Polonii i Polaków za Granicą przypada 2 maja. Ze względu jednak na beatyfikację Jana Pawła II oficjalne obchody przesunięto na 6–7 V 2011 r. Odbyły się one na
Ukrainie, w Winnicy i Berdyczowie. W obwodzie winnickim, żytomierskim i chmielnickim około 450 tys. osób deklaruje polskie
pochodzenie. W jubileuszowych, 10. już obchodach, wziął udział marszałek B. Borusewicz, któremu towarzyszyli m.in. przewodniczący i wiceprzewodniczący Komisji Spraw
Emigracji i Polaków za Granicą, senatorowie
Andrzej Person oraz Łukasz Abgarowicz
i Roman Ludwiczuk, senatorowie Alicja
Zając i Stanisław Gogacz, posłowie Franciszek Stefaniuk i Jerzy Kozdroń, wiceminister
spraw zagranicznych Jan Borkowski, wiceminister
kultury Piotr Żuchowski, prezydent Europejskiej Unii
Wspólnot Polonijnych Tadeusz A. Pilat, przedstawiciele Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Fundacji SEMPER POLONIA, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, a także polskich władz samorządowych.
W obchodach uczestniczył przewodniczący Rady
Najwyższej Ukrainy Władymyr Łytwyn.
Wizytę na Ukrainie polska delegacja rozpoczęła
od spotkania w Winnicy z przedstawicielami lokalnych władz, m.in. z gubernatorem obwodu winnickiego Mykołą Dżygą i przewodniczącym rady obwodu winnickiego Sergiejem Tatusiakiem. Podczas
spotkania podpisano list intencyjny o współpracy
pomiędzy powiatem tarnowskim a rejonem chmiel-

nickim. W Obwodowej Naukowej Bibliotece im. Timiriaziewa w Winnicy marszałek Senatu otworzył
wystawę poświęconą Ignacemu Janowi Paderewskiemu, pianiście, kompozytorowi i mężowi stanu,
którego więzi rodzinne łączą z Żytomierszczyzną
i ówczesną gubernią wołyńską. Złożono kwiaty pod
pamiątkową tablicą, upamiętniającą pobyt marszałka
Józefa Piłsudskiego w Winnicy.
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Tego samego dnia marszałek Senatu spotkał się
w Winnicy z miejscową Polonią. Polacy zwracali uwagę na swoje problemy. Mówili m.in. o potrzebie wybudowania Domu Polskiego we Lwowie i w Kijowie.
Niektórzy zarzucali władzom polskim obojętność
na te kwestie. Marszałek B. Borusewicz przypomniał,
że w ciągu 20 lat Senat wsparł Polonię kwotą około
840 mln zł. W większości były to pieniądze przeznacza-

Od prawej:j senator
t A
Andrzej
d jP
Person, marszałek
ł kB
Bogdan
d Borusewicz
B
i
i przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Władymyr Łytwyn podczas uroczystego koncertu w Winnicy.

ne na oświatę i infrastrukturę. Odnosząc się do kwestii budowy Domu Polskiego we Lwowie, marszałek
podkreślił, że w tej sprawie problemem był negatywny
stosunek tamtejszych władz lokalnych, a nie obojętność władz polskich. Marszałek zaznaczył jednocześnie, że po tym, jak w Przemyślu powstała placówka
mniejszości ukraińskiej, „wydaje się, że jest dobra wola
władz Lwowa w kwestii budowy w tym mieście Domu
Polskiego”. „Przynajmniej tę dobrą wolę deklarował
prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz, i to w czasie
rozmów ze mną, z polskim prezydentem oraz premierem” – powiedział marszałek B. Borusewicz.
6 V 2011 r. marszałek otworzył w Winnickim Instytucie Kooperatywnym wystawę poświęconą
przedwojennemu posłowi i senatorowi Joachimowi
Wołoszynowskiemu, popularyzatorowi idei spół-

dzielczości na Podolu. W Domu Oficerów w Winnicy odbył się uroczysty koncert z udziałem zespołów
polonijnych z Ukrainy i polskiego zespołu „Golec
uOrkiestra”. Otwierając tę imprezę, marszałek mówił
m.in.: „Jesteście pomostem między Polską a Ukrainą. (...) Ważne, żebyście tym pomostem nadal byli”.
„Chcemy, abyście mogli funkcjonować jako dobrzy

b
t l Ukrainy,
Uk i
l także
t kż zachowali
h
li związek
i k
obywatele
ale
z krajem przodków, z jego językiem i kulturą” – zaznaczył. Marszałek Senatu podziękował Polakom
z Ukrainy za zachowanie polskości i pamięć o Polsce.
„My pamiętamy o was i dlatego tutaj dziś jesteśmy”
– podkreślił. Podziękował też przewodniczącemu
ukraińskiego parlamentu W. Łytwynowi za obecność
na święcie Polonii. W opinii marszałka, W. Łytwyn
potwierdził w ten sposób, że chce, aby mniejszości
narodowe na Ukrainie mogły się rozwijać.
7 V 2011 r. delegacja z marszałkiem B. Borusewiczem przebywała w Berdyczowie, gdzie zwiedziła
m.in. tamtejsze sanktuarium Matki Bożej, a w przyległym do niego Muzeum Miasta Berdyczowa obejrzała wystawę poświęconą urodzonemu w tym mieście

Spotkanie
S tk i z władzami
ł d
i Berdyczowa
B d
i obwodu
b d żżytomierskiego.
t i ki
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pisarzowi Józefowi Konradowi Korzeniowskiemu (Joseph Conrad). Marszałek spotkał się także z władzami miasta i obwodu żytomierskiego – gubernatorem
Sergiejem Ryżukiem i merem Berdyczowa Wasylem
Mazurem. Podziękował im m.in. za pozytywny stosunek do polskiej mniejszości, podkreślił, że ważne,
iż w tym regionie Ukraińcy, Polacy i przedstawiciele
innych narodowości mogą żyć w przyjaźni.
Polska delegacja wzięła udział w uroczystym koncercie z udziałem zespołów polonijnych i Polskiej
Grupy Artystycznej im. Jana Kiepury „Bene”. W Berdyczowie obchodom Dnia Polonii i Polaków za Granicą towarzyszyły 12. Dni Kultury Polskiej. Uroczyste-

go koncertu na cześć Polonii w pałacu kultury w tym
mieście wysłuchali m.in. przedstawiciele lokalnych
władz, w tym mer miasta i gubernator obwodu żytomierskiego, a także przewodniczący ukraińskiego
parlamentu W. Łytwyn. Marszałek B. Borusewicz
podziękował Polakom za to, że przenieśli polskość
przez trudne lata, przekazali ją swoim dzieciom, a teraz przekazują wnukom. Przypomniał, że w obwodzie żytomierskim mieszka najliczniejsza na Ukrainie
grupa osób pochodzenia polskiego. „Wagą demokracji jest to, że o mniejszości się dba. To prawda,
że wszędzie na świecie mniejszości mają jakieś problemy z większością, ale chodzi o to, aby była dobra atmosfera do rozwiązywania tych problemów,
tak jak jest na Ukrainie” – powiedział marszałek Senatu. Dziękował także tamtejszym Polakom za to,
że „przenieśli polskość przez trudne okresy, ciężkie
lata, kiedy trzeba było wiele odwagi, aby się do niej
przyznawać”. Jak podkreślił, obecnie sytuacja polskiej mniejszości na Ukrainie jest dobra. Zadeklarował, że Polska będzie pamiętała o Polonii, tak jak ona
pamiętała o ojczyźnie swoich przodków. Marszałek
B. Borusewicz dodał, że w trakcie swoich wielokrotnych wizyt na Ukrainie słyszy same dobre słowa o Polakach, o „ich pracowitości, rzetelności i przywiązaniu do ziemi”. „Mogę powiedzieć takie same dobre
słowa o Ukraińcach w Polsce” – dodał.

Wydarzenia
24 III 2011 r. w Essen (Niemcy) marszałek Bogdan
Borusewicz zainaugurował sezon kulturalny „Polska
– Nadrenia Północna-Westfalia”. Marszałkowi Senatu
towarzyszyli przewodniczący Komisji Spraw Emigracji
i Łączności z Polakami za Granicą senatorowie Andrzej
Person i Władysław Dajczak. Podczas pobytu w Essen
marszałek B. Borusewicz spotkał się także z przedstawicielami niemieckiej Polonii, reprezentującymi kilkadziesiąt środowisk polonijnych w tym kraju; rozmawiał
też z Konwentem Organizacji Polskich w Niemczech.

2 maja 2011 r. w ambasadzie polskiej w Rzymie,
w ramach Światowego Spotkania Polonii, zorganizowanego z okazji beatyfikacji Jana Pawła II,
liderzy organizacji polonijnych spotkali się z pre-

zydentem Bronisławem Komorowskim. W uroczystości wzięli udział m.in.: wicemarszałek Senatu
Grażyna Anna Sztark, prymas Polski abp Józef Kowalczyk, delegat Episkopatu ds. duszpasterstwa emigracji bp Wojciech Polak oraz prezes Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska” Longin Komołowski.
Podczas uroczystości wicemarszałek G. Sztark
stwierdziła, że wszyscy jesteśmy przekonani
o uczestnictwie w wielkim wydarzeniu, jakim jest
beatyfikacja Jana Pawła II, który – jak podkreśliła
– zawsze troszczył się o Polaków rozproszonych po
całym świecie i wszędzie gdzie przebywał podczas
swoich pielgrzymek niósł im otuchę i pokrzepienie.
W Światowym Spotkaniu Polonii w Rzymie wzięło
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udział
d i ł ponad
d 3 tys. osób
ób z około
k ł 30 krajów
k jó świata,
ś i
m.in. Rosji, Kazachstanu, Białorusi, Łotwy, Węgier,
Słowacji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, USA, Kanady,
Brazylii, Australii i RPA.
Z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą prezydent odznaczył zasłużonych działaczy polonijnych.
Za wybitne zasługi dla Polonii na świecie, za promowanie Polski oraz działalność na rzecz krzewienia
polskich tradycji i kultury uhonorowani zostali Kazimierz Piotr Zaleski, Emilia Chmielowa, Helena Miziniak i Aleksandra Podhorodecka.
10 VI 2011 r. wicemarszałek Marek Ziółkowski
przyjął członków Związku Sybiraków z Południowej
Afryki. Wzorem lat ubiegłych, wizyta odbyła się w ramach „Podróży sentymentalnej do Ojczyzny”, projektu realizowanego przez Stowarzyszenie „Wspólnota
Polska” przy wsparciu Senatu. Uczestnicy spotkania to
Polacy mieszkający w RPA i ich potomkowie, wywodzący się z 500-osobowej grupy dzieci, polskich sierot
przybyłych do Afryki Południowej w 1943 r. z Iranu
i osiedlonych w Oudtshoorn. Założony w Johannesburgu w 2006 r. Związek Sybiraków w Południowej
Afryce liczy obecnie około 300 członków, nie tylko
Sybiraków, ale także ich dzieci i wnuków.

l k ś i ttwórczość
ó
ść ma ukazać
k ć współczesną
ół
P lk
polskością
Polskę.
Pomysł powstania tego dokumentu powstał podczas
letnich międzynarodowych warsztatów pianistycznych „Grać Chopina”, zorganizowanych przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.
6 VII 2011 r. marszałek B. Borusewicz otworzył
w Senacie wystawę „Historia polonijnego ruchu
sportowego w latach 1887–2011”. Ekspozycję,
przygotowaną przez Polski Komitet Olimpijski we
współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, za-

10 VI 2011 r. wicemarszałek Marek Ziółkowski
spotkał się z amerykańską pianistką polskiego pochodzenia Pamelą Howland i towarzyszącą jej grupą
filmowców dokumentalistów. Rozmowa była okazją
do zaprezentowania idei nakręcenia filmu o Fryderyku Chopinie „Remembering Chopin”, który poprzez
postać tego wielkiego kompozytora i jego przesyconą
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prezentowano z inicjatywy przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą
senatora A. Persona. Na wystawie przedstawiono
m.in. początki sportowego ruchu polonijnego, począwszy od 1887 r. i powstania ruchu sokolskiego,
utworzenia w 1894 r. Związku Sokołów Polskich
w Ameryce, poprzez tworzenie polonijnych klubów
sportowych w Australii, Wielkiej Brytanii czy Francji.
Przypomniano także wybitne postacie sportowców
zarówno polonijnych, jak i amerykańskich czy niemieckich polskiego pochodzenia: bokserów Staszka
Kiecala i Henryka Chmielewskiego, biegaczki Stanisławy Walasiewiczówny czy współczesnych – piłkarza Łukasza Podolskiego czy tenisistki Karoliny
Wozniacki. Pokazano także dorobek odbywających
się w Polsce zimowych i letnich igrzysk polonijnych,
które po 1989 r. przekształciły się w ogólnoświatowe
spotkania młodzieży polskiego pochodzenia.
28 IX–4 X 2011 r., na zaproszenie marszałka Senatu Bogdana Borusewicza, wizytę w Polsce złożył
Andre Hamerski, przedstawiciel Centralnej Reprezentacji Wspólnoty Brazylijsko-Polskiej BRASPOL
w Polonijnej Radzie Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu VII kadencji, a także prezes BRASPOL na
Stan Rio Grande do Sul. 29 IX 2011 r. gość spotkał

się w Gdańsku z marszałkiem B. Borusewiczem. Rozmawiano o problemach naszych rodaków w Brazylii
i roli tego prawie półtoramilionowego środowiska polonijnego w rozszerzeniu współpracy między Polską
a Brazylią. Tego samego dnia marszałek B. Borusewicz i jego gość A. Hamerski uczestniczyli w uroczystości wręczenia Nagrody Lecha Wałęsy b. prezydentowi Brazylii Luizowi Inacio Luli da Silva w uznaniu
jego działań na rzecz zmniejszenia nierówności
społecznych i wzmocnienia pozycji krajów rozwijających się na arenie międzynarodowej.
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Rok Świętego
Maksymiliana Marii Kolbego

Z

uwagi na przypadającą 14 VIII 2011 r. 70. rocznicę męczeńskiej śmierci Maksymiliana Marii
Kolbego, 5 IX 2011 r. – 100. rocznicę złożenia przez
niego pierwszych ślubów zakonnych, a 17 X 2011 r.
– 40. rocznicę ogłoszenia go błogosławionym, „oddając hołd i szacunek tej wielkiej postaci”, Senat z inicjatywy Komisji Ustawodawczej 21 X 2010 r. podjął
uchwałę o ogłoszeniu roku 2011 Rokiem Świętego
Maksymiliana Marii Kolbego. Izba uznała, że data
śmierci franciszkanina jest też odpowiednią okazją
do uczczenia jego oraz innych ofiar II wojny światowej, a także wielu Polaków budujących pozycję Polski i szacunek wobec narodu polskiego.
Jak napisano w uchwale, Święty Maksymilian Maria
Kolbe jest „symbolem ofiar nazizmu oraz «patronem
trudnych czasów» – jak powiedział papież Jan Paweł
II”, a także „symbolem trudnych wyborów obecnych
w życiu każdego człowieka”. Przypomniano, że uro-

dzony 8 I 1894 r. w Zduńskiej Woli, poniósł męczeńską śmierć w niemieckim obozie KL Auschwitz, gdzie
po przywiezieniu pod koniec maja 1941 r. otrzymał
numer obozowy 16 670. W ostatnich dniach lipca, po
ucieczce jednego z więźniów, ofiarował swoje życie
za nieznanego mu Franciszka Gajowniczka, skazanego na śmierć głodową. Ojciec Kolbe przeżył w bunkrze śmierci 2 tygodnie. Zmarł 14 VIII 1941 r.
W uchwale podkreślono, że Senat ogłosił 2011 r.
Rokiem Świętego Maksymiliana Marii Kolbego „dla
uczczenia życia i moralnej postawy tego wybitnego
Polaka i kapłana, obrońcy godności człowieka, wzorca cnót, autorytetu moralnego, bohatera o heroicznej odwadze, wychowawcy, społecznika, a także
obywatela świata, który w imię solidarności z drugim
człowiekiem podjął cierpienie i oddał życie. Jego
myśl społeczna i ofiara mają szczególne znaczenie
dla wciąż odradzającego się społeczeństwa obywatelskiego Rzeczypospolitej”.

Przedstawiając projekt uchwały, senator sprawozdawca Marek Trzciński powiedział, że „w osobie
i czynach świętego Maksymiliana wskazać można
zarówno heroizm pracy i służby, jak i heroizm męczeństwa”. Maksymilian Kolbe konsekwentnie bronił godności osoby ludzkiej. Szczególną
wartość tej obronie nadaje jego decyzja
o ofiarowaniu swego życia za życie innego człowieka.
Uzasadniając podjęcie uchwały, senator
sprawozdawca podkreślił, że św. Maksymilian to „wzór cnót i autorytet moralny”,
„bohater o heroicznej odwadze”, „wychowawca młodego pokolenia do szeroko pojętej służby przez osobisty przykład
i pracę”, „społecznik”, wydawca książek
i czasopism, człowiek nowoczesny i kreatywny – twórca rozgłośni radiowej w Niepokalanowie, wynalazca (zostawił po sobie
opis pojazdu kosmicznego, który nazwał
etereoplanem), „obywatel świata” (doskonale przystosowywał się do nowych miejsc
i ludzi, w Rzymie, Chinach, Korei i Japonii).
„Te wszystkie działania i pomysły świętego Maksymiliana wyraźnie pokazują, że może być patronem na
nasze trudne czasy, w tym patronem ludzi twórczych
i przedsiębiorczych. Święty Maksymilian zasługuje także na miano patrona wszelkiej nowoczesności w dziedzinie techniki, wykorzystywanej w służbie dla dobra
człowieka” – podkreślił senator sprawozdawca.
15 VI 2011 r. w Senacie otwarto wystawę „Kolbe.
Historia życia św. Maksymiliana”, przygotowaną przez
franciszkańskich ministrów prowincjalnych Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce. Otwierając
ją, wicemarszałek Marek Ziółkowski przypomniał, że
ogłaszając rok 2011 Rokiem Świętego Maksymiliana
Marii Kolbego, Izba chciała w ten sposób uczcić „życie i moralną postawę tego wybitnego Polaka i kapłana,
obrońcy godności człowieka, wzorca cnót, autorytetu
moralnego, bohatera o heroicznej odwadze, wychowawcy, społecznika, a także obywatela świata, który
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w imię solidarności z drugim człowiekiem podjął cierpienie i oddał życie”. „Ta wystawa ma nam przybliżyć
postać tego wyjątkowego Polaka. Postać tego świętego
jest nam znana głównie z ostatnich tygodni jego życia,
ofiary, jaką złożył, która wynikała z głębokiej wiary i miłości do drugiego człowieka. Ta wystawa pokazuje nam
całą 47-letnią drogę życia świętego, który działał na wielu polach – był misjonarzem, organizatorem, duszpasterzem, interesował się nowinkami technicznymi, które
starał się wprowadzać w życie” – powiedział wicemarszałek M. Ziółkowski.
Wikariusz Prowincji Matki Bożej Niepokalanej oo.
Franciszkanów Wiesław Pyzio przywołał m.in. słowa
kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Pamiętajmy, nie wolno nam gasić ducha, którym żył ojciec Maksymilian”.
Wystawa, autorstwa dziennikarza Tomasza Krzyżaka, to 25 plansz prezentujących zdjęcia Maksymiliana Kolbego z różnych okresów jego życia, a także
fotokopie rękopisów, dokumentów, listów i projektów wynalazków (3 projekty telegrafów i etereopla-

nu, statku kosmicznego). Fotografie pochodzą z archiwum ojców franciszkanów
w Niepokalanowie. Większość nie była
wcześniej publikowana.
Zakon franciszkanów, który obchodził
Rok Kolbiański od 14 VIII 2010 r. do 15 VIII
2011 r., następnego dnia po podjęciu
uchwały przez Senat, 22 X 2011 r., zamieścił jej treść na swojej stronie internetowej.
W Zduńskiej Woli, której patronem jest
św. Maksymilian Kolbe, zainaugurowano
Rok Świętego Maksymiliana Marii Kolbego
9 I 2011 r., w 117. rocznicę urodzin i chrztu.
W placówkach kultury i szkołach zorganizowano również szereg przedsięwzięć,
zainicjowano wiele wydarzeń związanych
z obchodami tego Roku. Były to m.in.: ogólnopolski turniej halowy w piłce nożnej młodzików;
konkurs plastyczny „Św. Maksymilian Kolbe patronem
honorowych dawców krwi”, konkurs literacki na temat
wybranych fragmentów z pracy św. Maksymiliana na
misjach w Japonii; koncert „Różne są dary łaski, lecz
ten sam duch”; konkurs na prezentację multimedialną
„Świat zdobywamy dla wieczności”; wojewódzki konkurs literacki „Święty Maksymilian Kolbe uczy nas miłości do drugiego człowieka”; konkurs wiedzy „Święty
Maksymilian Maria Kolbe i jego związki ze Zduńską
Wolą”; ogólnopolski turniej im. św. Maksymiliana Marii Kolbego szkół gimnazjalnych w piłce siatkowej;
spotkanie z przedstawicielem Wydawnictwa Ojców
Franciszkanów w Niepokalanowie na temat „Pism”
św. Maksymiliana Marii Kolbego; biegi przełajowe św.
Maksymiliana. W październiku 2011 r. jedna ze szkół
przez cały tydzień organizowała turnieje i konkursy
związane z osobą świętego. W grudniu 2011 r. odbył
się koncert wieńczący obchody roku.

Rok Marii Skłodowskiej-Curie
Pragnąc uczcić 100. rocznicę przyznania Marii
Skłodowskiej-Curie Nagrody Nobla w dziedzinie
chemii, 27 I 2011 r. Senat podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2011 Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie. Napisano, że „droga życiowa, edukacja
i kariera naukowa [uczonej] wskazują, jak bardzo
wolność wyboru miejsca kształcenia oraz swoboda prowadzenia badań na skalę międzynarodową
mogą wzbogacić europejski i światowy dorobek intelektualny. Zdobyte w Polsce wykształcenie umożliwiło Jej podjęcie pracy naukowej na francuskiej
Sorbonie i pozwoliło dojść do osiągnięć, które legły
u podstaw nowoczesnych poglądów na budowę
materii”. Przypomniano, że M. Skłodowska-Curie
pozostaje jedyną kobietą, która dwukrotnie otrzymała Nagrodę Nobla, i jedynym w dziejach uczonym nagrodzonym nią w 2 odrębnych dziedzinach
nauki: fizyce i chemii. Dzięki swojej wieloletniej wytrwałej pracy, zwieńczonej wyjątkowymi sukcesami
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naukowymi, stanęła na czele Instytutu Radowego
w Paryżu (obecnie Instytut Curie).
W uchwale podkreślono również, że dojrzałość
społeczeństwa polskiego pozwoliła, mimo braku
niepodległego państwa, na swobodne zdobywanie
wiedzy akademickiej i sukces naukowy” uczonej.
M. Skłodowska-Curie była pierwszą kobietą, której
w 1903 r. nadano tytuł doktora fizyki. Po
śmierci męża pokierowała samodzielnie
katedrą fizyki na Sorbonie i otrzymała na
niej tytuł profesorski. W czasie I wojny
światowej została szefem wojskowej komórki medycznej, zajmującej się organizowaniem polowych stacji rentgenograficznych, z których skorzystały 3 mln
rannych żołnierzy francuskich.
„Polka i Francuzka, Maria Skłodowska-Curie najpełniej uosabia bliskość
naszych dwóch kultur współtworzących
tożsamość europejską. Związana przez
większość życia z Francją, zachowała
stałe kontakty z Polską i gotowość służenia jej. Pierwszy z odkrytych przez siebie pierwiastków nazwała polonem dla
upamiętnienia zniewolonej Ojczyzny” – napisano
w uchwale. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zaangażowała się w rozwijanie badań radiologicznych w kraju, a w 1932 r. pomogła założyć
Instytut Radowy w Warszawie (obecne Centrum
Onkologii – Instytut Marii Skłodowskiej-Curie).
W uchwale napisano również, że „Senat Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, iż Maria Skłodowska-Curie powinna dziś być symbolem polsko-francuskiej współpracy w dziedzinie badań
naukowych, dzięki której Polska i Francja stale
zwiększają swój wkład w przyszłość Europy opartej na wiedzy i innowacyjności. W 2011 roku Senat będzie propagował osiągnięcia tej wyjątkowej w skali świata uczonej poprzez konferencje,
sympozja, wystawy, pokazy filmów i prezentacje
jej osiągnięć naukowych oraz inne ważne wydarzenia organizowane zarówno w Polsce, jak i we
Francji. Senatorowie apelują także do środowisk
intelektualnych, akademickich i naukowych oraz
licznych organizacji pielęgnujących przyjaźń polsko-francuską o uczczenie setnej rocznicy przyznania Marii Skłodowskiej-Curie Nagrody Nobla
i czerpanie z Jej dzieła inspiracji dla wzmacniania
więzi łączących nasze kraje”.
Przebywający, na zaproszenie marszałka Bogdana Borusewicza, z oficjalną wizytą w Polsce przewodniczący Senatu Republiki Francuskiej Gérard
Larcher 27 I 2011 r. wziął udział w 69. posiedzeniu
Senatu, podczas którego podjęto uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2011 Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie. Tekst uchwały został wręczony
przewodniczącemu Senatu Francji. Przy tej okazji
wygłosił on przemówienie, w którym podkreślił,
że życie i praca Marii Skłodowskiej-Curie na za-

wsze połączyły Polskę i Francję. „Maria Skłodowska-Curie jest Francuzką i jest Polką. Nie musimy
jako kraje żądać przyznania nam całości spuścizny
po tej wielkiej uczonej. To dziedzictwo dzielimy
wspólnie, gdyż jest ono siłą kobiety, która ciągle
między nami promienieje” – powiedział przewodniczący francuskiego Senatu. Jego zdaniem,

i w Warszawie, i w Paryżu pielęgnowana jest pamięć o wybitnej noblistce.
Przewodniczący G. Larcher poinformował,
że poczta francuska wypuściła jubileuszowy znaczek z wizerunkiem M. Skłodowskiej-Curie. Dodał,
że wnuczka polskiej uczonej Helena Langevin-Joliot, która bardzo chciała uczestniczyć w posiedzeniu Senatu, otwierała właśnie 27 I 2011 r. w Paryżu
obchody Międzynarodowego Roku Chemii, proklamowanego 3 lata temu przez Organizację Narodów
Zjednoczonych.
„Młoda Maria Skłodowska, będąc ostatnim
dzieckiem w warszawskiej mieszczańskiej rodzinie, zrozumiała, że to nauka, wiedza, wykształcenie i wysiłek są jedynym kapitałem dającym nadzieję młodym Polakom żyjącym pod jarzmem.
Wychowana została w kulcie ojczyzny. Rodzice
od najmłodszych jej lat wpajali jej miłość do Polski, ten w pewnym sensie stały element, który zwie
się duchem oporu. (…) Młoda Maria od młodych
lat wykazywała wyjątkowe uzdolnienia do nauki,
ale XIX w. niewiele możliwości oferował dziewczętom, nawet tym bardzo uzdolnionym. Dla niej jednak stało się to sposobem na zdobycie wolności,
i ta wolność przyszła przez Francję” – powiedział
przewodniczący G. Larcher. „Nasze relacje są dynamiczne, a sukcesy spoczywają na tym samym
cokole – więzi przyjaźni, jaka łączy nasze narody.
Czyż ta przyjaźń nie jest najlepszym hołdem, jaki
możemy składać każdego dnia Marii Skłodowskiej-Curie? Niech żyje Francja! Niech żyje Polska!”
– zakończył swoje wystąpienie przewodniczący
Senatu Francji.
W obchody Roku Marii Skłodowskiej-Curie, a także Międzynarodowego Roku Chemii wpisała się kon-
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ferencja „Chemia w rozwoju i postępie cywilizacji”,
7 VI 2011 r. zorganizowana w Senacie przez Polskie Towarzystwo Chemiczne. Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Michał Kleiber zwrócił uwagę na
znaczenie chemii i jej ważne miejsce wśród innych
dziedzin naukowych. Mówił, że jest ona podstawą
zrozumienia przebiegu procesów w organizmach
żywych na poziomie molekularnym, stąd jej udział
w najnowszych dziedzinach nauki mających kluczowe znaczenie dla współczesnej cywilizacji, takich jak
biotechnologie czy nanotechnologie. Prezes PAN
podkreślił osiągnięcia i znakomitą pozycję polskiej
chemii wśród innych krajów. Według prestiżowych
rankingów naukowych, plasuje się ona na 11. miejscu
na świecie.
Minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara
Kudrycka w odczytanym podczas konferencji liście

stwierdziła, że senacka konferencja znakomicie wpisuje się w plany resortu dotyczące promowania polskiego kapitału naukowego i nowych technologii, a także
w kontekst nadchodzącej polskiej prezydencji w UE.
Referat poświęcony kobietom w nauce przedstawiła prof. Małgorzata Witko z Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie. Przypomniała, że kobiety stosunkowo późno dopuszczono
do studiowania na uczelniach, pierwsze kolegia kobiece powstały pod koniec XIX w. w Anglii. Mimo to już w starożytności można
wskazać przykłady wybitnych kobiet nauki. Rzeczywisty postęp przyniósł dopiero XX w., który otworzył przed kobietami
uczelnie, umożliwił im naukową realizację
i odnoszenie sukcesów w tej dziedzinie.
Niestety, obecne statystyki nadal są dla
kobiet niekorzystne.
Postać i osiągnięcia M. Skłodowskiej-Curie przybliżył prof. Bogusław
Buszewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przypomniał, że prace naukowe uczonej otworzyły nową
sferę dociekań w fizyce i chemii i doprowadziły do powstania pierwszych

metod badania wnętrza atomu i materii. Badania
te zdominowały współczesną naukę. Stwierdzając,
że promieniowanie substancji radioaktywnych wywołuje reakcje chemiczne, uczona stała się twórczynią radiochemii. Potrafiła bardzo szybko wyniki swoich badań naukowych wprowadzić w życie
i sprawdzić je w praktyce. Stała się symbolem nowoczesnej kobiety naukowca, żony, matki, filantropki. Była aktywna, wszechstronna, o wyjątkowej
charyzmie. W pamięci wielu przyjaciół pozostała
jako osobowość wyjątkowa, a zarazem heroiczna
i dramatyczna. Najlepiej charakteryzują ją słowa
Alberta Einsteina, który stwierdził, że Maria pozostała „jedyną spośród sławnych i znanych mu osób,
których sława nie zepsuła”.
Dyrektor Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie Małgorzata Sobieszczak-Marciniak przedstawiła rolę
i znaczenie tej placówki. Mieści się ona
w Warszawie, przy ul. Freta 16, w domu,
którym na świat przyszła Maria Curie-Skłodowska.
Senacka konferencja starała się także
przybliżyć postaci innych wybitnych polskich chemików – prezydenta Ignacego
Mościckiego i zapomnianego Jan Czochralskiego. Największe wynalazki I. Mościckiego to kondensatory techniczne wysokiej
mocy, bezpieczniki na liniach przesyłowych
wysokiego napięcia, piece wykorzystujące temperaturę łuku elektrycznego, piece
elektryczne z wirującym płomieniem oraz
bardzo wydajne kolumny absorpcyjne,
urządzenia do utylizacji emulsji wodno-naftowej, wydobywanej w dużych ilościach
z zawodnionych szybów i wyrzucanej do rzek jako odpady. Stworzony przez niego lwowski Instytut Badań
Naukowych i Technicznych „Metan”, przekształcony
następnie w Chemiczny Instytut Badawczy w Warszawie, był prawdziwą kuźnią inżynierskich talentów.
J. Czochralski, którego sylwetkę przedstawił senator Janusz Rachoń, był uczonym i wynalazcą, zawdzięczamy mu niemal całą elektronikę. Bez niego
nie byłoby wszystkich urządzeń, w których znajdują
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się układy z krzemu: telewizorów, komputerów, telefonów, robotów, kuchenek mikrofalowych, zegarków
kwarcowych itd. Pod koniec lat 40. ubiegłego wieku
dwaj amerykańscy naukowcy, G.K. Teal i J.B. Littre
opracowali metodę uzyskiwania monokryształów
o dużych rozmiarach. Nazwali ją metodą Czochralskiego. Ta technologia posłużyła do przemysłowego wytwarzania monokryształów krzemu, z których
po pocięciu na płytki robi się wszelkie układy elektroniczne, z procesorami na czele. Metodą Czochralskiego produkuje się w skali światowej ponad 90%
krzemu, używanego do wytwarzania układów scalonych. Dlatego J. Czochralskiego nazywa
się praojcem elektroniki.
Na zakończenie konferencji prof. Andrzej
Chmielewski z Politechniki Warszawskiej
mówił o roli chemii w energetyce jądrowej.
Przypomniał m.in., że podwaliny pod chemię radiacyjną i radiobiologię związane
z zastosowaniem w medycynie i obserwacją efektów radiacyjnych promieniowania
jonizującego dały badania prowadzone
przez M. Skłodowską-Curie i jej męża Piotra. Podkreślił, że rozwój radiochemii, chemii i inżynierii jądrowej, chemii radiacyjnej
stał się ważnym priorytetem polskiej nauki
po podjęciu przez rząd decyzji o budowie
elektrowni jądrowej w Polsce.

Konferencji towarzyszyły 2 wystawy: „Życie i dokonania Marii Skłodowskiej-Curie” oraz „Kamienie
milowe polskiej chemii”. Pierwsza ukazywała działalność naukową i życie prywatne uczonej, a także
jej kontakty ze światem naukowym, odkrycie polonu
i radu, związki z Polską. Druga, przygotowana przez
Polskie Towarzystwo Chemiczne, przybliżała wybitne
postacie chemii: Jędrzeja Śniadeckiego, Marcelego
Nenckiego, Ignacego Mościckiego, przedwojennych
senatorów – Wojciecha Świętosławskiego i Leona
Marchlewskiego, Włodzimierza Kołosa i Kazimierza
Gumińskiego.
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PRZEGLĄD WYDARZEŃ W SENACIE

Wyróżnienia dla marszałka Senatu

K

ról Szwecji Karol XVI Gustaw odznaczył marszałka Bogdana Borusewicza Królewskim Orderem Gwiazdy Polarnej, jednym z najwyższych odznaczeń Szwecji, które mogą dostać cudzoziemcy za
zasługi cywilne. Order nadano marszałkowi po wizycie szwedzkiej pary królewskiej w Polsce. Odznaczenie zostało przekazane przez protokół dyplomatyczny Ministerstwa Spraw Zagranicznych 11 V 2011 r.
Królewski Order Gwiazdy Polarnej w 1748 r. ustanowił król Szwecji Fryderyk I Heski. Nadawano go
głównie urzędnikom państwowym za zasługi w służbie państwowej obejmującej administrację, szkolnictwo, naukę, a od 1952 r. także uczonym za wybitne
wynalazki. Nowa konstytucja szwedzka z 1975 r.
zniosła nadawanie orderów obywatelom szwedzkim.
Od tej pory Order Gwiazdy Polarnej otrzymywać
mogli wyłącznie cudzoziemcy; w 1995 r. przyznano
królowi prawo nadawania orderu również członkom
rodziny królewskiej.

Wystawy
Wystawę poświęconą generałowi Stanisławowi
Sojczyńskiemu „Warszycowi” i jego żołnierzom,
prezentowaną z inicjatywy senatorów Wiesława Dobkowskiego i Piotra Ł.J. Andrzejewskiego, przygotowano z okazji 100. rocznicy urodzin generała, a także przypadającej w 2010 r. 65. rocznicy powstania
Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Otwierając ją
12 I 2011 r., marszałek Bogdan Borusewicz powiedział: „Musimy pamiętać o Stanisławie Sojczyńskim,
o żołnierzach Konspiracyjnego Wojska Polskiego,
którym nie było dane doczekać zwycięstwa i niepodległości, bo dzięki nim i pamięci o nich udało
się podjąć walkę i zwyciężyć”. W otwarciu wystawy
uczestniczyła najbliższa rodzina generała – córka,
syn i wnuk, a także licznie przybyli goście z terenów
działalności konspiracyjnej generała, młodzież, senatorowie.
Ekspozycja, przygotowana przez łódzki oddział
Instytutu Pamięci Narodowej i Muzeum Regionalne
w Radomsku, składała się z 30 plansz ukazujących

dokumenty, zdjęcia, wycinki prasowe, obrazujące
życie, walkę i działalność konspiracyjną „Warszyca”
i jego żołnierzy.
Generał Stanisław Sojczyński (1919–1947) był
kapitanem piechoty Wojska Polskiego i Armii Krajowej, organizatorem i dowódcą Samodzielnej
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Grupy Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Do jego
największych osiągnięć należał atak na niemieckie
więzienie w Radomsku w sierpniu 1943 r. i uwolnienie około 50 osób. Za tę akcję został odznaczony orderem Virtuti Militari V klasy. 27 VI 1946 r.
został aresztowany wraz z całym dowództwem organizacji i skazany na karę śmierci. Wraz z 5 podwładnymi stracono go 19 II 1947 r. w Łodzi, na
3 dni przed ogłoszeniem amnestii. Do dziś nie wiadomo, gdzie zostali pochowani. Sąd Wojewódzki
w Łodzi uchylił ten wyrok 14 X 1992 r. Prezydent
Lech Kaczyński 11 XI 2009 r. awansował pośmiertnie kapitana Stanisława Sojczyńskiego na stopień
generała brygady.
Wystawa „Fundacja Kościuszkowska – amerykańskie centrum polskiej kultury. The Kosciuszko Foundation – the American Center of Polish
Culture” została przygotowana z inicjatywy przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności

Polska–USA), sławnych stypendystów, konkursy muzyczne i ich laureatów, zgromadzoną kolekcję dzieł
sztuki i wydawane słowniki.
Fundacja Kościuszkowska z siedzibą w Nowym
Jorku jest jedną z najbardziej aktywnych i prestiżowych organizacji polonijnych w USA. W 1925 r.
założył ją Szczepan Mierzwa (Stephen Mierzwa),
polski imigrant, absolwent nauk ekonomicznych na
Uniwersytecie Harvarda. Celem fundacji jest promowanie polsko-amerykańskiej współpracy kulturalnej i naukowej, a także budowanie pozytywnego
wizerunku Polski w społeczeństwie amerykańskim.
Tym celom służą m.in. stypendia przyznawane
naukowcom i artystom oraz działalność popularyzatorska (wystawy, odczyty, konkursy). Jedną
z inicjatyw fundacji była m.in. petycja w sprawie
poprawnego nazywania nazistowskich obozów
koncentracyjnych na terenie Polski. Fundacja ma
swoje oddziały w Chicago, Denver, Houston, Los

Angeles, Filadelfii, Pittsburghu, Springfield, Buffalo, a od niedawna także w Warszawie. W trakcie
swojej działalności fundacja przyznała stypendia
i granty naukowe warte wiele milionów dolarów.
Stypendystami byli m.in. Leszek Balcerowicz, znany dziennikarz amerykański Andrew Nagorski, reżyser Juliusz Machulski czy wicemarszałek Senatu
Marek Ziółkowski.
Wystawa „Odzyskać z niepamięci” została zorganizowana z inicjatywy senatora Stanisława Piotrowicza we współpracy z Fundacją na rzecz Kobiet „Ja
kobieta” i Fundacją „Mecenat sztuki” (30 III 2011 r.).
Wpisała się ona w obchody 66. rocznicy wyzwolenia
z Polakami za Granicą senatora Andrzeja Persona
i prezydenta Fundacji Kościuszkowskiej Aleksa Storożyńskiego (16 III 2011 r.). Na uroczystość przybyli
m.in. prezydent fundacji Aleks Storożyński, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Lee A. Feinstein oraz stypendyści Fundacji Kościuszkowskiej – naczelny rabin Polski Michael Schudrich i dziennikarka
telewizyjna Jolanta Fajkowska.
Na kilkunastu planszach zaprezentowano zdjęcia
ukazujące 86 lat historii fundacji, realizowane przez
nią programy (wymiana studentów, letnie kursy językowe, parlamentarny program wymiany młodzieży
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niemieckiego obozu koncentracyjnego w Ravensbrück, przypadającej 8 IV 2011 r.
W dniu otwarcia ekspozycji Senat podjął uchwałę
ustanawiającą kwiecień miesiącem pamięci o kobiecym obozie koncentracyjnym KL Ravensbrück.

Wystawa z okazji 30. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” była
prezentowana z inicjatywy senatora Jerzego Chróścikowskiego (11 V 2011 r.). Ekspozycja stanowiła

Na wystawie zaprezentowano 12 portretów
byłych więźniarek, które przeżyły Ravensbrück.
Wszystkie to warszawianki, prawie wszystkie wywieziono do tego obozu po Powstaniu Warszawskim,
często z matkami, siostrami. Najmłodsza z nich miała wtedy 14 lat, a najstarsza – 27. W obozie w Ravensbrück więziono około 40 tys. Polek, przeżyło
ich tylko 8 tys. Ekspozycja stanowi swoisty hołd im
oddany. Podczas otwarcia wystawy były obecne
bohaterki zdjęć, a wśród nich Alicja Gawlikowska,
przewodnicząca warszawskiego Klubu Kobiet Ravensbrück, i Wanda Półtawska, także była więźniarka obozu w Ravensbrück.

połączenie wystawy „O wieś wolną, niezależną,
samorządną...”, przygotowanej przez bydgoską
delegaturę oddziału Instytutu Pamięci Narodowej
w Gdańsku w 30. rocznicę Bydgoskiego Marca’81
i rejestracji „Solidarności” rolniczej oraz ekspozycji
„Strajki ustrzycko-rzeszowskie, grudzień 1980–luty
1981”, zorganizowanej przez oddział IPN w Rzeszowie. Na 26 panelach zaprezentowano m.in.
zdjęcia uczestników strajków w Ustrzykach i Rzeszowie, wydarzeń z 19 III 1981 r. w Bydgoszczy,
mieszkańców Rzeszowa solidaryzujących się ze
strajkującymi, a także dokumentów i plakatów
z tamtego okresu. Przypomniano też historię narodzin ruchu związkowego na wsi – od powstałych
w 1978 r. chłopskich komitetów samoobrony po
tzw. porozumienie bydgoskie z 17 IV 1981 r., na
mocy którego wynegocjowano zgodę na rejestrację NSZZ RI „Solidarność”.
Z inicjatywy ambasadora Republiki Czeskiej w Polsce Jana Sechtera zorganizowano wystawę „Katyń
– pamięć narodu polskiego. Losy ofiar z Zaolzia
i z innych obszarów obecnej Republiki Czeskiej”
(25 V 2011 r.). Ekspozycję przygotowały Ośrodek
Dokumentacyjny Kongresu Polaków w Republice
Czeskiej, Śląskie Muzeum Krajowe w Opawie, Stowarzyszenie „Rodzina Katyńska” w Republice Czeskiej
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i Urząd Miasta Czeskiego Cieszyna. Jej autorami są
czeski historyk Mečislav Borák, który ponad 20 lat
poświęcił badaniom zbrodni katyńskiej, i Marian Steffek, kierownik Ośrodka Dokumentacyjnego K ongresu Polaków w Republice Czeskiej. Na kilkudziesięciu
planszach pokazano zdjęcia i kopie dokumentów
ukazujących tragiczne losy polskich jeńców z Zaolzia i ich rodzin w kontekście wydarzeń historycznych,
które do nich doprowadziły, począwszy od 1938 r.
przez pakt Ribbentrop–Mołotow, 17 IX 1939 r. i wkroczenie wojsk sowieckich do Polski, niewolę – obozy
w Ostaszkowie, Kozielsku czy Starobielsku, ekshumacje przeprowadzone przez Niemców w 1943 r. po długoletnią walkę o prawdę o zbrodni katyńskiej. Na wystawie zaprezentowano m.in. listy polskich jeńców do
rodzin, kopię wniosku szefa NKWD Ławrentija Berii
z 5 III 1940 r., podpisanego m.in. przez Stalina, a także
listy dokumentujące poszukiwania rodzin. Plansze zawierły także listę ilustrowaną zdjęciami ponad 500 Polaków z Zaolzia zamordowanych przez Sowietów.

Wystawę „Stutthof 1939–1945. Historia i jej
świadkowie” przygotowało Muzeum Stutthof
w Sztutowie (13 IX 2011 r.). W uroczystości wzięli
udział byli więźniowie KL Stutthof: Edward Anders,
Józef Bieńkowski, Barbara Braun, Emilia Bugajska,
Krzysztof Dunin-Wąsowicz, Marek Dunin-Wąsowicz,
Anna Kielanowska, Cezariusz Kazańczuk, Józef Kłudczyński, Maria Kowalska, Stefan Kozłowski, Janina
Marczak, Tadeusz Matusiak (pierwszy dyrektor Muzeum Stutthof), Ryszard Rzeszotarski, Eustachy Suchecki, Czesław Wojtczak.
Dyrektor Muzeum Stutthof w Sztutowie Piotr Tarnowski wyjaśnił, że opisując po raz kolejny historię
obozu, zdecydowano się odejść od statystyk na
rzecz relacji byłych więźniów – świadków tamtego
czasu. Jak powiedział, nie ma jednej historii obozu,
jest 110 tys. historii.
Były więzień obozu, historyk, autor pierwszych
opublikowanych w 1946 r. wspomnień z KL Stutthof, prof. K. Dunin-Wąsowicz przypomniał, że
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przez obóz przeszli najwybitniejsi działacze polscy
z Wolnego Miasta Gdańska, Pomorza, a później
także z innych rejonów Polski. Podkreślił, że obóz
to nie tylko miejsce zagłady, ale również przykład
zbiorowej walki o przetrwanie, walki z hitleryzmem,
przywiązania do polskości.
Na planszach zaprezentowano informacje o obozie, założonym przez niemieckich nazistów w pobliżu Gdańska już 2 IX 1939 r., i sylwetki jego kilkunastu
więźniów. „Dzisiejszy świat ma tendencję do uogólnień i relatywizacji. Często dziś zapominamy, że pamięć zbiorową kształtują pojedyncze wydarzenia,
widziane oczyma indywidualnego bohatera. Statystyka, masy, armie danych, którymi operują historycy, zawsze będą niczym w konfrontacji z relacją jednej, jedynej osoby, która przeżyła jakieś wydarzenie
i może nam dziś jeszcze o tym opowiedzieć” – napisał Marcin Owsiński, autor scenariusza wystawy. Stąd
obecne na ekspozycji fragmenty wspomnień byłych
więźniów.

Obóz KL Stutthof funkcjonował do 9 V 1945 r.
Był pierwszym i najdłużej istniejącym obozem na
obecnych terenach Polski. Od września do grudnia 1939 r. nadano w nim ponad 8,5 tys. numerów,
w ciągu 5 lat istnienia zarejestrowano około 110 tys.
więźniów z 28 państw, w tym około 50 tys. kobiet
i dzieci. Wśród więźniów najliczniejsi byli Żydzi i Polacy. W obozie zginęło około 65 tys. osób.

Varia
10 IV 2011 r. w całym kraju odbyły się obchody
1. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Polska delegacja,
z prezydentem Lechem Kaczyńskim na czele udawała się wówczas do Katynia na uroczystości związane
z 70. rocznicą zamordowania tam polskich oficerów
przez radzieckie NKWD. Uroczystości państwowe
rozpoczęły się o 8.41 (czas katastrofy). Prezydent
Bronisław Komorowski, marszałkowie Sejmu i Senatu
Grzegorz Schetyna i Bogdan Borusewicz oraz premier
Donald Tusk złożyli wówczas wieniec i zapalili znicze
w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, pod tablicą poświęconą ofiarom katastrofy smoleńskiej.
Przedstawiciele najwyższych władz państwowych
złożyli także kwiaty pod tablicami upamiętniającymi
parlamentarzystów, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej. W uroczystości wzięli też udział: przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, członkowie prezydiów obu izb, m.in. wicemarszałkowie
Senatu Zbigniew Romaszewski i Marek Ziółkowski,
posłowie i senatorowie.
Kwiaty złożono pod dwiema tablicami – poświęconą 18 posłom i senatorom oraz upamiętniającą
marszałka Sejmu III kadencji i wicemarszałka Senatu VI kadencji Macieja Płażyńskiego. Kwiaty i znicze
złożono także przed gmachem Sejmu, obok masztów flagowych, gdzie również rok temu gromadzili
się warszawiacy.
6 V 2011 r. w Katowicach, na zakończenie Kongresu Języka Polskiego, odbyła się uroczysta gala,
podczas której tytułem ambasadora polszczyzny
wyróżniono „osoby najpiękniej mówiące i piszące
po polsku”. Tytuł ambasadora polszczyzny ustanowiło prezydium Rady Języka Polskiego, która jest
organem opiniodawczo-doradczym w sprawach
używania języka polskiego. Podczas gali wicemar-

szałek Grażyna Sztark wręczyła nagrodę w kategorii
Ambasador Polszczyzny poza Granicami Kraju prof.
Światosławowi Świackiemu z Sankt Petersburga, wybitnemu tłumaczowi literatury polskiej. Kapituła nagrodziła go za to, że od wielu lat niestrudzenie i po
mistrzowsku tłumaczy na język rosyjski ważne utwory literatury polskiej. Nominowanie go przez marszałka Senatu do nagrody Ambasadora Polszczyzny
poza Granicami Kraju było symbolicznym wyrażeniem uznania i wdzięczności za aktywne, twórcze
i niezwykle pracowite życie, a także za kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski i Polaków w Federacji Rosyjskiej.
Tytuł Wielkiego Ambasadora Polszczyzny przyznano pośmiertnie dziennikarce i wicemarszałek
Senatu Krystynie Bochenek, która zginęła w katastrofie smoleńskiej. Kapituła doceniła jej niestrudzone wieloletnie propagowanie i upowszechnianie
dobrej polszczyzny w licznych przedsięwzięciach
na antenie Radia Katowice i na forum ogólnopolskim. W imieniu K. Bochenek z rąk przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka i prof.
Walerego Pisarka wyróżnienie odebrał jej mąż, prof.
Andrzej Bochenek. Jak podkreślił, jego żona starała
się, by Śląsk był postrzegany nie tylko jako miejsce
ciężkiej pracy, ale i wielkich osiągnięć kulturalnych.
W uzasadnieniu wyróżnienia przypomniano, że to
K. Bochenek wymyśliła i prowadziła przez ponad
20 lat Ogólnopolskie Dyktando, organizowane co
roku w Katowicach, w Senacie zainicjowała uchwałę
o Roku Języka Polskiego, była też pomysłodawczynią pierwszej gali Ambasadora Polszczyzny i Kongresu Języka Polskiego; propagowała piękną polszczyznę w różnych środowiskach polonijnych na
Wschodzie i Zachodzie.
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4 VI 2011 r. na stadionie GKS Katowice odbył
się charytatywny mecz piłki nożnej Senat kontra
przedstawiciele senatów polskich uczelni, przede
wszystkim ze Śląska. Wygrali naukowcy 4:0. Na czele drużyny uczelni stał rektor Uniwersytetu Śląskiego
prof. Wiesław Banyś, a kapitanem zespołu Senatu był
senator Zbigniew Szaleniec.
Podczas charytatywnego meczu w Katowicach
zbierano pieniądze na rzecz Śląskiego Funduszu
Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego. Impreza była także okazją do wspomnienia wicemarszałek Krystyny Bochenek, która zginęła w katastrofie

smoleńskiej. To ona w 2008 r. zainicjowała charytatywne rozgrywki senatorów z przedstawicielami
uczelni.
Śląski Fundusz Stypendialny zainicjował nieżyjący
już senator SLD Adam Graczyński, którego imię nosi
fundusz. Po jego śmierci radą funduszu kierowała wicemarszałek K. Bochenek. Dotychczas zebrano ponad 900 tys. zł. Wszystkie pieniądze przeznaczono
na stypendia dla najlepszych niezamożnych studentów. O pomoc funduszu mogą się ubiegać wszyscy
studenci szkół wyższych będący mieszkańcami województwa śląskiego.
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Archiwa Przełomu 1989–1991

M

inistrowie Ewa Polkowska i Jacek Michałowski, szefowie kancelarii Senatu i Prezydenta,
9 VI 2011 r. w Pałacu Prezydenckim zaprezentowali
projekt „Archiwa Przełomu 1989–1991”. Przedsięwzięcie, realizowane przez obie kancelarie, swoim
patronatem objął prezydent Bronisław Komorowski.

Realizacja wspólnego projektu polega na gromadzeniu, opisywaniu, digitalizowaniu i udostępnianiu zbiorów z lat polskiej transformacji politycznej. Współpracę przy tworzeniu Archiwów Przełomu zadeklarowali
także szefowie kancelarii premiera i Sejmu, a także
naczelny dyrektor Archiwów Państwowych. Idea
utworzenia „Archiwów Przełomu 1989–1991” powstała w 2009 r., podczas obchodów 20. rocznicy
pierwszych częściowo wolnych wyborów do parlamentu. W Internecie będzie można obejrzeć szereg dokumentów już zgromadzonych w Archiwum
Senatu i Archiwum Prezydenta RP. Dokumentacja
z okresu przełomu lat 80. i 90. znajdująca się w obu
archiwach liczy blisko 100 m bieżących. Prace nad
scaleniem, opracowaniem, zdigitalizowaniem i udostępnieniem dokumentów związanych z wydarzeniami okresu transformacji politycznej w Polsce zapoczątkowano w Senacie w 2009 r.
Podczas konferencji minister E. Polkowska podkreśliła, że celem projektu jest stworzenie elektronicznego ogólnopolskiego katalogu internetowego, aby
naukowcy, studenci, młodzież i wszyscy zainteresowani historią w jednym miejscu mogli znaleźć interesujące ich dokumenty z tamtego okresu. „Dążymy do
stworzenia w Senacie centrum informacji na temat

historii politycznej lat 1988–1991, przy współudziale wszystkich polskich archiwów, muzeów, bibliotek,
ośrodków kultury i nauki, obecnie z pomocą naszego partnera, Kancelarii Prezydenta RP” – powiedziała
minister E. Polkowska. Jak zaznaczyła, to Archiwum
Senatu gromadzi rozproszone po całym kraju dokumenty, fotografie, plakaty i ulotki z tamtego okresu.
Te dokumenty znajdują się w posiadaniu różnych
instytucji i osób prywatnych. Archiwum Przełomu
koncentruje się na zbieraniu kopii cyfrowych. Oryginały nadal są w posiadaniu właścicieli. Jeśli sobie tego
zażyczą, wówczas zostanie zamieszczona informacja
o tym, kto dysponuje oryginałami.
Minister J. Michałowski przypomniał, że przed
20 laty to właśnie Senat był pierwszą izbą parlamentu
wybraną w pełni w wolnych wyborach, a Kancelaria
Senatu pierwszą instytucją zaufania publicznego. Jak
dodała minister E. Polkowska, właśnie dlatego Archiwum Senatu już wtedy zaczęło gromadzić dokumenty nie tylko związane z działalnością Izby, ale także
przekazywane przez uczestników tamtych wydarzeń. Szefowie kancelarii Senatu i Prezydenta, a także dyrektorzy ich archiwów zaapelowali do instytucji
publicznych i osób prywatnych o udostępnianie im
pamiątek z okresu przełomu lat 1989–1991 w celu
wykonania ich kopii cyfrowych. Zadeklarowali, że
pracownicy archiwum są gotowi zbierać te dokumenty po całym kraju i sporządzać kopie.

Dokumentacja z okresu pierwszych lat transformacji nie jest zbiorem zamkniętym; częściowo jest gromadzona w instytucjach naukowych, muzealnych,
bibliotekach i archiwach, a także u osób prywatnych
związanych bezpośrednio z transformacją ustrojową
lub zatrudnionych w instytucjach zaangażowanych
na rzecz przemian demokratycznych.
Jak poinformowała minister E. Polkowska, senackie archiwum udostępni w Internecie dokumentację
Okrągłego Stołu, Komitetów Obywatelskich, Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego. Z kolei wśród
najciekawszych dokumentów archiwum prezydenta
znajdą się materiały z wyborów czerwcowych 1989 r.
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i kolekcja wyborcza Lecha Wałęsy. Wśród archiwaliów znajdują się także dokumenty zgromadzone
przez b. działacza „Solidarności” Henryka Wujca.
22 XI 2011 r. w Senacie odbyło się seminarium
„Archiwa Przełomu jako przedmiot badań naukowych”, zorganizowane przez Kancelarię Senatu
i Kancelarię Prezydenta. Podczas spotkania dyskutowano o utworzeniu internetowego archiwum, zastanawiano się, w jaki sposób zebrać i szybko udostęp-

niać rozproszone często dokumenty dotyczące tego
fragmentu najnowszej historii Polski. Szef Kancelarii
Prezydenta minister Jacek Michałowski, w tamtym
okresie pracownik Kancelarii Senatu, podkreślił, że
już wówczas silne było przeświadczenie o przełomowym znaczeniu tych lat dla współczesnej historii Polski. Przypomniał, że to właśnie w Kancelarii
Senatu 22 lata temu powstało pierwsze niekomunistyczne archiwum. „Jeszcze na długo zanim pojawił się ten projekt, zaczęliśmy myśleć, że należy
gromadzić dokumenty powstających wówczas nowych partii politycznych, ich programy, wypowiedzi. Te dokumenty zaczęliśmy w Kancelarii Senatu
zbierać, a z czasem przenieśliśmy je do PAN. Na ich
podstawie powstało już kilka publikacji naukowych.
Już wtedy myśleliśmy, że trzeba dla potomności zachować te zbiory (…)” – mówił szef Kancelarii Prezydenta. Podkreślił, że pomysłodawcom zależy, by
w Internecie powstało wirtualne archiwum tego najważniejszego przełomu w najnowszej historii Polski,

skierowane zwłaszcza do młodzieży. „Chcemy, żeby
każdy z nas, kto ma jakieś dokumenty czy fotografie
z tego okresu, mógł przekazać ich skany i żeby również każdy miał możliwość dostępu do nich” – powiedział minister J. Michałowski. Archiwum ma być
dostępne bezpłatnie w Internecie.
Szef Kancelarii Senatu minister Ewa Polkowska
podkreśliła, że archiwizowanie i udostępnienie zbiorów odbywa się z pełnym z poszanowaniem praw ich
właścicieli, a Archiwa Przełomu oferują pomoc techniczną w digitalizacji prywatnych
zbiorów. Zachęcała osoby posiadające takie
dokumenty w kraju i za granicą do przekazania ich kopii do Archiwów Przełomu.
Według prezesa zarządu Archiwum Solidarności prof. Andrzeja Friszkego, Archiwa Przełomu zawierają ważny fragment historii „Solidarności”, to także historia ludzkiej aktywności
na różnych poziomach, dążenia do uzyskania wolności i samorządności obywatelskiej.
W swoim wystąpieniu prof. A. Friszke wprowadził uczestników seminarium w czasy tworzenia Komitetów Obywatelskich. Podkreślił,
że był to autentyczny proces społeczny i polityczny. W jego ocenie, cennym uzupełnieniem
Archiwów Przełomu byłyby archiwa policyjne.
„Udokumentowanie działalności komitetów obywatelskich «Solidarności»” w województwie konińskim było moim moralnym obowiązkiem” – mówił
senator Ireneusz Niewiarowski. Przypomniał historię
tworzenia tych komitetów, ich zwycięstwo w wyborach czerwcowych, a potem w wyborach samorządowych w 1990 r. Senator mówił także o rozgoryczeniu
wielu działaczy po rozwiązaniu komitetów obywatelskich, o czym będzie można się dowiedzieć, czytając dokumenty zgromadzone w archiwum. Zdaniem
senatora, Archiwa Przełomu to cenna inicjatywa, ponieważ umożliwia utrwalenie tamtych wydarzeń i ich
uczestników w zbiorowej pamięci.
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Popularyzacja wiedzy o Senacie
Podobnie jak w latach ubiegłych, także w ostatnim roku VII kadencji Senatu zadanie popularyzacji
wiedzy o nim wypełniał Dział Edukacji Obywatelskiej
Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Senatu. Podejmowano różnego rodzaju działania edukacyjne,
przygotowywano wystawy tematyczne oraz wydawnictwa popularyzatorskie i informacyjne. Organizowano dni otwarte i grupowe zwiedzanie Senatu.
W 2011 r. budynek Izby odwiedziło 55 800 osób,
część w czasie dni otwartych: 20 II 2011 r., 3 V 2011 r.,
2 VII 2011 r. i 11 XI 2011 r. i podczas akcji „Noc muzeów” (14–15 V 2011 r.). Zwiedzający mogli wysłuchać
wykładów o procesie legislacyjnym, a także na temat
praw i obowiązków parlamentarzystów.
20 II 2011 r. z okazji 92. rocznicy pierwszego
posiedzenia Sejmu Ustawodawczego i uchwalenia
„małej konstytucji” Senat i Sejm otworzyły swoje podwoje dla zwiedzających. Goście mogli zobaczyć
m.in. sale obrad obu izb parlamentu, kuluary i sale
posiedzeń komisji. W Senacie oprócz sali plenarnej
zwiedzającym udostępniono też gabinet marszałka
i salę recepcyjną, w której przyjmuje on m.in. gości
zagranicznych i spotyka się z Konwentem Seniorów,
a także kuluary senackie, sale posiedzeń komisji
senackich poświęcone marszałkom I i II kadencji
Andrzejowi Stelmachowskiemu i Augustowi Chełkowskiemu. W sali marszałka A. Stelmachowskiego
można było obejrzeć gablotę ze zdjęciami przypominającymi tego wybitnego senatora, prawnika,
polityka i wieloletniego prezesa Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska”, a także z orderem Orła Białego, którym został pośmiertnie odznaczony przez
prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Opuszczając Senat, goście otrzymywali materiały informacyjne, m.in. broszury edukacyjne dla
dzieci i młodzieży poświęcone pracy senatorów,
historii Izby czy przebiegowi procesu legislacyjnego. Można było także dostać płytę z wirtualnym
spacerem po Senacie czy materiały dotyczące
parlamentarnego wymiaru polskiej prezydencji
w II połowie 2011 r.

3 V 2011 r., w dniu święta Konstytucji 3 maja,
w Senacie zorganizowano kolejny dzień otwarty.
Zwiedzający mogli zobaczyć m.in. salę obrad i gabinet marszałka Senatu. Przed wejściem głównym
do Senatu dwukrotnie zaprezentowano inscenizację
uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Podczas dnia otwartego można było połączyć
zwiedzanie Izby z możliwością oddania głosu na
Mazury – jedno z najpiękniejszych miejsc w Europie. W tym celu na terenie Senatu ustawiono specjalne kioski internetowe, w których można było
wziąć udział w internetowym plebiscycie i głosować w konkursie na 7 nowych cudów natury. Marszałek Senatu, zachęcając do głosowania, powiedział: „Zwracam się do naszych rodaków i Polonii
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Specjalnie dla zwiedzających w sali plenarnej Senatu odbył się koncert węgierskiego chóru męskiego św. Efraima. Gościem honorowym był ambasador
Węgier w Polsce Robert Kiss. Występ zorganizowano
we współpracy z Instytutem Węgierskim w Warszawie w związku z zakończeniem przewodnictwa tego
kraju w UE i przekazaniem go Polsce.
11 XI 2011 r. z okazji Narodowego Święta Niepodległości Senat i Sejm po raz kolejny otworzyły
swoje podwoje dla zwiedzających. Można było
zobaczyć sale posiedzeń obu izb parlamentu i ich
komisji, a także kuluarów parlamentarnych. Na sali
posiedzeń Senatu z gośćmi spotkał się marszałek
rozsianej
i
j po całym
ł
śświecie:
i i głosujcie
ł
j i na M
Mazury,
bo wiecie przecież, macie porównanie, jesteście
w najróżniejszych miejscach świata, że Polska jest
najpiękniejsza i Mazury są najpiękniejsze”. Zwiedzającym prezentowano także makietę z ruchomymi elementami, przedstawiającą Kanał Elbląski
i jego okolice.
W nocy z 14 na 15 V 2011 r. Senat i Sejm po raz
drugi udostępniono zwiedzającym w ramach Nocy
Muzeów. Trasa zaczynała się przy wejściu głównym do Sejmu, zwyczajowo używanym przez posłów i gości oficjalnych. W budynku Senatu można
było zwiedzać salę obrad i foyer z portretami marszałków Senatu II i III RP, a także obejrzeć komedię
Wojciecha Bogusławskiego „Dowód wdzięczności
narodu” – przedstawienie dyplomowe studentów
ostatniego roku Szkoły Aktorskiej Haliny i Jana Machulskich.
2 VII 2011 r. z okazji inauguracji polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w Senacie
i Sejmie zorganizowano dzień otwarty. W Senacie zwiedzający mogli obejrzeć m.in. salę plenarną, gabinet marszałka, sale posiedzeń komisji
i tzw. foyer przy sali obrad z portretami wszystkich
marszałków Izby. Na gości czekali pracownicy
Kancelarii Senatu, którzy starali się przybliżyć najważniejsze informacje dotyczące polskiego przewodnictwa i jego wymiaru parlamentarnego, odpowiadali także na pytania. Przygotowano wiele
materiałów informacyjnych, dotyczących nie tylko
prezydencji, ale też historii i teraźniejszości polskiego parlamentaryzmu.

Bogdan Borusewicz. Dodatkową atrakcją była możliwość wzięcia udziału w głosowaniu z wykorzystaniem aparatury, której używają senatorowie. Wszyscy chętni mogli zasiąść w fotelach senatorskich
i poczuć się tak jak oni. Na zwiedzających czekali
przewodnicy, którzy opowiadali o ważnych miejscach w parlamencie i odpowiadali na pytania dotyczące jego funkcjonowania. Podczas wizyty można
było otrzymać materiały informacyjne o Senacie.
W 2011 r. Dział Edukacji Obywatelskiej Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Senatu przeprowadził ponadto 10 lekcji historycznych „Senat staropolski”, podczas których uczniowie szkół podstawowych zapoznali
się z historią i procedurami obrad Senatu. Dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych zorganizowano 53 lekcje
na temat procesu legislacyjnego, prezentujące proces
powstawania ustawy, ordynację wyborczą do Sejmu
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i Senatu, oraz 33 lekcje na temat praw i obowiązków
parlamentarzystów. Dla maturzystów przygotowano
natomiast 4 seminaria „Dzień w parlamencie”. W kilku
szkołach ponadgimnazjalnych w Gdańsku zorganizowano również cykl wykładów dotyczących zmian w kodeksie wyborczym z udziałem marszałka Senatu. Jak co
roku Dział Edukacji Obywatelskiej współorganizował
„Konkurs wiedzy o Senacie”, przeprowadzany przez
Szkołę Podstawową nr 3 im. Senatu w Braniewie. Przygotowano również grę planszową „Proces legislacyjny”.
Pod patronatem marszałka Senatu i kuratorów
oświaty, przeprowadzono 17. edycję konkursu wiedzy o parlamencie RP oraz ludziach tworzących

jego dzieje, adresowany do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Tym razem konkurs
przeprowadzono przy współudziale lubuskiego i mazowieckiego kuratorium oświaty. Jego celem jest
upowszechnianie wiedzy zarówno na temat historii
polskiego parlamentu, jak i jego współczesnej roli,
znaczenia i działania. Konkurs przybliża także postacie związane z historią parlamentaryzmu, przyczynia
się do poznawania przez uczniów mechanizmów
funkcjonowania państwa i prawa. W tej edycji konkursu wzięło udział 1255 uczniów z województw lubuskiego i mazowieckiego. Do finału zakwalifikowało się 13 uczniów – 6 z gimnazjów i 7 uczniów szkół
ponadgimnazjalnych.
6 IV 2011 r. w Senacie marszałek Bogdan Borusewicz wręczył nagrody laureatom i finalistom konkursu. W uroczystości wzięli też udział: wicemarszałek

Zbi i
R
ki i senatorowie
t
i z województw
j ód t
Zbigniew
Romaszewski
lubuskiego i mazowieckiego, nauczyciele, kuratorzy
oświaty, rodzice.
Gratulując zwycięzcom, marszałek B. Borusewicz mówił m.in. o zdobytej przez nich wiedzy
parlamentarnej, tak istotnej dla kształtowania demokracji w naszym kraju. Nauczycielom dziękował
natomiast za wspaniałe przygotowanie młodzieży
do udziału w konkursie. Wicemarszałek Z. Romaszewski podkreślił, że to m.in. uczestnicy senackiego konkursu będą wybierać swoich przedstawicieli
i w ten sposób decydować o kształcie polskiej demokracji.
10 VI 2011 r. w Senacie z udziałem wicemarszałka Marka Ziółkowskiego i przedstawicielki wielkopolskiego kuratorium oświaty Marii Jedlińskiej-Pyssy
uroczyście zakończył się projekt edukacyjny „Społeczeństwo demokratyczne”. Celem projektu, adre-
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sowanego d
do młodzieży
ł d i ż szkół
kół ponadgimnazjalnych,
d i
j l h
było zwiększenie zaangażowania młodych ludzi
w życie społeczne i polityczne kraju. W obecnej edycji, poszerzonej o zagadnienia dotyczące polskiego
przewodnictwa w Radzie UE, uczestniczyli uczniowie
liceów w Poznaniu, Wrześni i Środzie Wlkp. W ramach projektu zorganizowano konkurs, na który młodzież miała przygotować reportaż poświęcony pracy
senatora, posła lub samorządów.
W 2011 r. zorganizowano również projekt edukacyjny „Prezydencja dziś”. Jego celem było pogłębienie wiedzy młodych ludzi na temat funkcjonowania
naszego kraju w Unii Europejskiej, a zwłaszcza sprawowania przez Polskę w II połowie 2011 r. prezydencji w Radzie UE. Na zakończenie pierwszej edycji,
skierowanej do młodzieży z gimnazjów i liceów podkarpackich (kwiecień–czerwiec 2011 r.), wspólnie
z Muzeum – Zamkiem w Łańcucie przeprowadzono

konkurs wiedzy o parlamentaryzmie i prezydencji.
Z jego laureatami – 50-osobową grupą młodzieży
z województwa podkarpackiego – 17 VI 2011 r. spotkał się senator Edmund Wittbrodt, przewodniczący
Komisji Spraw Unii Europejskiej. Przedstawił zasady
przejmowania i sprawowania unijnej prezydencji. Zapoznał uczniów z programem spotkań, konferencji,
wydarzeń kulturalnych, organizowanych podczas
polskiego przewodnictwa w różnych miastach Polski,
m.in. w Rzeszowie. Senator mówił także o wymiarze
parlamentarnym polskiego przewodnictwa. Drugą
edycję projektu (wrzesień–listopad 2011 r.), zorganizowaną wspólnie z Fundacją ART, zrealizowano
wśród uczniów warszawskich gimnazjów i liceów.
Latem 2011 r., we współpracy z Fundacją ART i Zamkiem Królewskim w Warszawie, zorganizowano projekt
edukacyjny „Królewskie spacery na trakcie Europy”.

Obejmował warsztaty „Parlamentaryzm dawniej i dziś”,
w których wzięło udział 2000 dzieci – uczestników akcji „Lato w mieście”. Dzieci w strojach z epoki zagrały w krótkiej inscenizacji obrad staropolskiego Senatu.
Dowiedziały się też, jak funkcjonuje współczesny parlament, czym się zajmuje, co to jest ustawa i dlaczego
konstytucja to najważniejszy akt prawny.
27 V 2011 r. w Senacie odbyły się warsztaty dla
prasy regionalnej poświęcone polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, zorganizowane przez Zespół ds. Prezydencji i Biuro Komunikacji Społecznej
Kancelarii Senatu we współpracy ze Stowarzyszeniem Polskich Mediów. Wzięło w nich udział ponad
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40 dziennikarzy z całego kraju. Spotkali się z nimi
m.in. przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej senator Edmund Wittbrodt i rzecznik polskiej
prezydencji w UE Konrad Niklewicz. Uczestnicy
warsztatów mieli okazję zapoznać się z celami
polskiej prezydencji, z działaniami, które będą podejmowane w ramach wymiaru parlamentarnego
naszego przewodnictwa w Radzie UE, a także z kalendarzem wydarzeń planowanych w związku z prezydencją w różnych regionach naszego kraju. Można było także skorzystać z wiedzy i doświadczenia
dziennikarza – publicysty zajmującego się na co
dzień sprawami europejskimi.
16 VI 2011 r. w Sejmie uroczyście zainaugurowano działalność TVP Parlament, kanału transmitującego w Internecie prace Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego. Na jego antenie prezentowane są
także wydarzenia związane z polską prezydencją.
TVP Parlament jest pierwszym kanałem tematycznym TVP nadającym tylko w Internecie. Podczas
uroczystości prezes TVP Juliusz Braun podkreślał, że
moment rozpoczęcia nadawania nieprzypadkowo
zbiega się z przypadającym 1 VII 2011 r. początkiem

polskiej prezydencji. Kanał ma bowiem transmitować
wydarzenia związane z polskim przewodnictwem
w Radzie UE. Na otwarciu TVP Parlament obecni byli
wicemarszałkowie Senatu Zbigniew Romaszewski
i Marek Ziółkowski oraz wicemarszałkowie Sejmu
Ewa Kierzkowska i Jerzy Wenderlich. W swoich wystąpieniach podkreślali, że teraz społeczeństwo będzie mogło zobaczyć nie tylko pustą salę podczas
obrad plenarnych, a także posłów i senatorów pracujących w tym czasie w komisjach.
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S

enat VII kadencji odbył 83 posiedzenia (173 dni
obrad). Sejm przekazał do Izby 967 ustaw, w tym
32 rozpatrywane w trybie pilnym i 170 zawierających przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii
Europejskiej. Senat przyjął bez zmian 489 ustaw,
a do 472 wniósł poprawki. Posłowie docenili wkład
senatorów w udoskonalanie tworzonego prawa,
przyjmując wszystkie poprawki zaproponowane
przez Izbę do 266 ustaw, a w wypadku 181 ustaw
– akceptując część zmian. Sejm odrzucił wszystkie
poprawki Senatu jedynie do 25 ustaw. Ogółem Senat zgłosił 5408 poprawek. Sejm przyjął 4652 nich,
a 756 odrzucił.
Senatorowie uczestniczyli w pracach 16 stałych komisji branżowych, zajmujących się rozpatrywaniem i przygotowywaniem spraw stanowiących przedmiot prac Senatu oraz wyrażaniem
opinii w sprawach przekazanych pod ich obrady
przez Senat, marszałka lub Prezydium Senatu.
W VII adencji działały także 2 podkomisje. Izba
wyższa wywarła duży wpływ na legislację, m.in.
w zakresie polityki gospodarczej państwa – Komisja Gospodarki Narodowej rozpatrzyła 277 ustaw;
organizacji i funkcjonowania struktur samorządu
terytorialnego – Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zajmowała się
214 ustawami, a także praw i wolności obywatelskich – senatorowie z Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji pracowali nad 208 ustawami.
Wszystkie komisje senackie VII kadencji odbyły
w sumie 3101 posiedzeń.
Senat VII kadencji wniósł do Sejmu 124 projekty ustaw, 78 z nich uchwalono, 1 odrzucono, a nad
pozostałymi Sejm nie zakończył prac. Spośród
78 ustaw, uchwalonych na podstawie senackich inicjatyw, 56 realizowało orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Ten obowiązek w 2007 r. Senat zapisał
w swoim regulaminie. Wśród najważniejszych ustaw
dostosowujących przepisy do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego trzeba wymienić nowelizacje
ustaw: o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
(likwidacja ich zróżnicowania w ramach ubezpieczenia chorobowego); o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych (umożliwienie finansowania
z tego funduszu zagranicznych form wypoczynku,
działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej); ustawy o podatku od towarów i usług
(likwidacja nierównego traktowania podatników
VAT); o podatku od towarów i usług (wyłączenie
możliwość kumulatywnej odpowiedzialności administracyjnej i karnoskarbowej w stosunku do osób
fizycznych); ordynacji wyborczej do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (zniesienie cenzusu domicylu wobec osób niemających obywatelstwa polskiego, ale będących obywatelami jednego
z państw UE, i obywateli polskich); o spółdzielniach
mieszkaniowych (wydłużenie z 14 do 30 dni terminu wyprzedzenia, z jakim spółdzielnia musi po-

wiadamiać lokatorów o zmianie wysokości opłat);
o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom
deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (rozszerzenie
kręgu uprawnionych do otrzymywania świadczenia
pieniężnego o osoby wywiezione do pracy przymusowej w granicach państwa polskiego poza dotychczasowe miejsce zamieszkania co najmniej na
6 miesięcy, usunięcie wątpliwości związanych z używaniem terminu: „deportacja”); kodeksu postępowania cywilnego (wydłużenie terminu, w którym
może dojść do wznowienia postępowania w tzw.
sprawach gospodarczych, gdy wyrok wydano na
podstawie normy zakwestionowanej później przez
TK); kodeksu karnego skarbowego (wydłużenie
z 2 do 10 lat terminu na dochodzenie przez interwenienta roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia przeciwko Skarbowi Państwa).
Senat umożliwił także obywatelom bezpośredni udział w procesie sprawowania władzy poprzez składanie petycji, tzn. wniosków dotyczących spraw związanych z życiem publicznym. Na
ich podstawie wniósł do Sejmu 3 projekty ustaw:
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (zaliczenie do
składkowych okresów niewykonywania pracy po
31 XII 1956 r., a przed 4 VI 1989 r. na skutek stosowania represji politycznych); o zmianie ustawy
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy o działach administracji rządowej (zwierzchność prezesa Rady Ministrów nad
Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, przyznawanie doraźnej i okresowej pomocy
pieniężnej przez jego kierownika lub Związek Inwalidów Wojennych RP); o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (przywrócenie odznaczeń
i orderów nadawanych do 8 V 1999 r.). Ze względu
na koniec kadencji prace nad tymi projektami zostały jednak zakończone.
Senatorowie z uwagą obserwowali funkcjonowanie stanowionego prawa i konsultowali się w tej
sprawie ze specjalistami z wielu dziedzin, m.in. zapraszając ich na spotkania komisji senackich czy organizując tematyczne konferencje. Odpowiadając na
pojawiające się potrzeby, korzystali z konstytucyjnego uprawnienia do przedkładania projektów aktów
normatywnych i opracowywali pożądane ustawy.
Z inicjatywy Senatu 23 X 2009 r. Sejm uchwalił
nowelizację ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów, która odformalizowała postępowanie
cywilne, administracyjne, sądowo-administracyjne
i podatkowe poprzez racjonalizację obowiązku dołączania do akt sprawy oryginałów lub odpisów notarialnych dokumentów.
W projekcie nowelizacji ustawy o Rzeczniku Praw
Dziecka Senat zaproponował wzmocnienie jego
kompetencji poprzez przyznanie mu uprawnień do
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udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym i występowania do Sądu Najwyższego
o wyjaśnienie przepisów prawnych budzących wątpliwości lub wywołujących rozbieżności, a także
do wnoszenia kasacji albo skargi kasacyjnej. Sejm
uchwalił ustawę 24 IX 2010 r.
Celem projektu nowelizacji ustawy o Krajowej
Radzie Sądownictwa było uregulowanie kwestii
związanych z jej kompetencjami, ustrojem, trybem
działania i postępowania przed KRS. Sejm uchwalił
ustawę 12 V 2011 r.
Uchwalona 2 IV 2009 r. z inicjatywy Senatu ustawa
o obywatelstwie polskim wprowadzała m.in. zasadę
dopuszczalności wielości obywatelstw przy utrzymaniu bezwzględnego priorytetu obywatelstwa polskiego, umożliwiała uzyskanie obywatelstwa polskiego
także poprzez jego przywrócenie. Prezydent Lech
Kaczyński 27 IV 2009 r. skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt ustawy o współpracy Rady Ministrów
z Sejmem i Senatem w sprawach związanych
z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii
Europejskiej, odrzucony przez Sejm 6 V 2010 r., dostosowywał polskie prawo do zmian wynikających
z Traktatu Lizbońskiego.
Wśród inicjatyw Senatu, nad którymi prace nie zostały zakończone z powodu końca kadencji, znalazły
się projekty ustaw: o zmianie ustawy – Kodeks cywilny
oraz niektórych innych ustaw (wprowadzenie do systemu prawa instytucji darowizny na wypadek śmierci);
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (umożliwienie rolnikom nieopodatkowanej
i odformalizowanej produkcji i sprzedaży przetworzonych produktów rolnych w niewielkim zakresie); o petycjach (uregulowanie zasad składania i rozpatrywania
petycji, sposobu postępowania oraz właściwości organów w sprawach dotyczących petycji).
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SENATOROWIE VIII KADENCJI

W

ybory do Sejmu i Senatu odbyły się 9 X 2011 r.
Przeprowadzono je na podstawie kodeksu wyborczego, uchwalonego w 2011 r. Po raz pierwszy
100 senatorów wybierano w okręgach jednomandatowych. 88 komitetów wyborczych zgłosiło 500 kandydatów. Frekwencja wyborcza wyniosła 48,92%.
W Senacie VIII kadencji zasiadło 63 senatorów
zgłoszonych przez Komitet Wyborczy Platforma
Obywatelska RP, 31 – przez Komitet Wyborczy
Prawo i Sprawiedliwość, 2 – przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, 1 – przez Komitet
Wyborczy Wyborców Rafał Dutkiewicz (inicjatywa
Obywatele do Senatu), a 3 przez własne komitety.
Do Senatu wybrano 13 kobiet i 87 mężczyzn.
Wykształceniem wyższym legitymują się 94 osoby,
średnim – 6. Staż parlamentarny ma 72 senatorów.
Najdłużej, bo 5. kadencję, w ławach senatorskich
zasiada senator Edmund Wittbrodt.
8–9 XI 2011 r. odbyło się 1. posiedzenie Senatu
VIII kadencji. Wzięli w nim udział także marszałkowie
ubiegłych kadencji: Longin Pastusiak, Alicja Grześkowiak i Adam Struzik, nuncjusz apostolski, dziekan
korpusu dyplomatycznego abp Celestino Migliore,
prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński, rzecznik praw obywatelskich Irena Lipowicz, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jan
Dworak, prezes Narodowego Banku Polskiego Marek
Belka, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Stefan Jaworski, rzecznik praw dziecka Marek
Michalak, prezes Najwyższej Izby Kontroli Jacek Je-

i
j
h regułł warto
t jjestt ttakże
kż położyć
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wiązujących
szy nacisk na publiczną debatę towarzyszącą pracom nad stanowionym prawem. Szczególnie jeśli
dotyczy to kwestii kontrowersyjnych i trudnych.
Prezydent B. Komorowski przekazał prowadzenie obrad powołanemu przez siebie marszałkowi
seniorowi Kazimierzowi Kutzowi. Marszałek senior
złożył ślubowanie i powołał spośród najmłodszych

zierski, przedstawiciele Kancelarii Prezydenta.
Inauguracyjne posiedzenie Izby otworzył prezydent Bronisław Komorowski. W swoim przemówieniu podkreślił, że zadaniem Senatu było, jest i będzie czuwanie nad jakością powstającego prawa,
a debata w tej Izbie powinna być w najwyższym
stopniu merytoryczna i w jak najmniejszym stopniu
naznaczona myśleniem w kategoriach partyjnych.
Zdaniem prezydenta, potrzebne jest takie procedowanie nad ustawami, aby efekt końcowy nie
budził wątpliwości natury konstytucyjnej. Jak dodał, refleksja nad powstawaniem prawa czyni Senat
naturalnym sojusznikiem urzędu prezydenckiego.
Oprócz rygorystycznego przestrzegania już obo-

senatorów 3 sekretarzy 1. posiedzenia. Odebrał
także ślubowanie od nowych senatorów.
W swoim przemówieniu inauguracyjnym marszałek senior K. Kutz podzielił się m.in. refleksjami
o obecnej sytuacji politycznej. Jak mówił, jesteśmy
świadkami przebudowy sceny politycznej. Dlatego
należy się zastanowić, co robić i jak działać, by wykorzystać tę nową sytuację na rzecz autorytetu Senatu. W jego opinii, jeśli senatorowie o to nie zadbają,
VIII kadencja może się okazać ostatnią. Przypomniał,
że po raz pierwszy senatorów wybrano w okręgach
jednomandatowych. Efektem nowej ordynacji miało
być odpartyjnienie Senatu i zdecydowanie silniejsza
presja „naporu obywatelskiego”. Tymczasem Izbę
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zdominowała jedna partia polityczna. Marszałek senior pytał, co w takiej sytuacji może przedsięwziąć
Senat i czy ma szansę na jakąkolwiek niezależność
i kreatywność?. W opinii senatora K. Kutza, siłą Senatu VIII kadencji może być fakt, że po raz pierwszy
zasiadają w nim osoby wybrane z woli konkretnych
ludzi i z dokładnie określonego miejsca. Na tak wybranych senatorach spoczywa tym samym inna odpowiedzialność, której trzeba się uczyć od zera. Zacznie bowiem funkcjonować reguła indywidualnego
zaufania, na którym można zacząć budować inne
obyczaje i nową kulturę polityczną. Senatorowie powinni uczyć się głosowania zgodnie ze swoimi przekonaniami, a nie na rzecz partii, a także głębszego
utożsamiania się z potrzebami swoich wyborców.
Według marszałka seniora, Senat mógłby wyjść
odważnie poza partyjne opłotki. Można by wtedy
uruchomić nowy, dynamiczny nurt działania Senatu,
oddzielny od rutynowych obrad. Izba stałaby się miejscem żywej troski o państwo i stałej dysputy o przyszłości naszego kraju.

Senatorowie na marszałka wybrali Bogdana Borusewicza (PO), na wicemarszałków: Marię Pańczyk-Pozdziej (PO), Stanisława Karczewskiego (PiS) i Jana
Wyrowińskiego (PO), a na sekretarzy Senatu: Annę Aksamit, Beatę Gosiewską, Helenę Hatkę, Przemysława
Błaszczyka, Stanisława Gorczycę, Piotra Gruszczyńskiego, Tadeusza Kopcia i Marka Martynowskiego.
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MARSZAŁEK
Bogdan Borusewicz
Okręg wyborczy nr 65 (OKW 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). Członek PO RP. Poseł I, II i III kadencji, marszałek Senatu VI i VII kadencji. Członek Klubu Senatorów PO.

WICEMARSZAŁKOWIE
Stanisław Karczewski
Okręg wyborczy nr 49 (OKW Radom), kandydat PiS.
Urodzony 14 XI 1955 r. w Warszawie. Absolwent Wydziału LekarskiegoAkademii Medycznej w Warszawie; specjalizacja II stopnia z chirurgii ogólnej. Od 1981 r. pracuje
w szpitalu rejonowym w Nowym Mieście nad Pilicą. Radny Rady Powiatu Grójeckiego (1998), Sejmiku Województwa Mazowieckiego (2002–2005). Członek PiS. Senator VI VII kadencji. W Senacie VIII kadencji – członek Komisji Regulaminowej, Etyki
i Spraw Senatorskich oraz Komisji Zdrowia; członek Klubu Parlamentarnego PiS.

Maria Pańczyk-Pozdziej
Okręg wyborczy nr 70 (OKW 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). Bezpartyjna. Senator VI i VII kadencji; członkini Klubu Senatorów PO.

Jan Wyrowiński
Okręg wyborczy nr 11 (OKW Toruń), kandydat PO RP.
Urodzony 27 VIII 1947 r. w Brusach. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej. Stały ekspert sejmowej Komisji Skarbu Państwa (2001–2005). Działacz
opozycji demokratycznej, internowany w stanie wojennym. Członek PO RP. Poseł X,
I, II, III i V kadencji, senator VII kadencji. W Senacie VIII kadencji – członek Komisji
Gospodarki Narodowej; członek Klubu Senatorów PO.

243

kronika senatu '11.indb 243

16-05-12 16:02:11

KRONIKA SENATU RP – VII i VIII KADENCJA

Łukasz Abgarowicz
Okręg wyborczy nr 41 (OKW Warszawa II), 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). Członek PO RP. Poseł IV i V kadencji, senator VII kadencji. W Senacie VIII kadencji – wiceprzewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą,
członek Komisji Gospodarki Narodowej; członek Klubu Senatorów PO.

Anna Aksamit
Okręg wyborczy nr 40 (OKW Warszawa II), kandydatka PO RP.
Urodzona 24 II 1952 r. w Chmielewie. Absolwentka Wydziału Humanistycznego Akademii
Podlaskiej w Siedlcach. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie (2000–2011).
Bezpartyjna. W Senacie VIII kadencji – członkini Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz
Komisji Spraw Zagranicznych; członkini Klubu Senatorów PO. Sekretarz Senatu.

Tadeusz Arłukowicz
Okręg wyborczy nr 60 (OKW Białystok), kandydat PO RP.
Urodzony 6 II 1964 r. w Kętrzynie. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Dziennikarz. Rzecznik prasowy wojewody łomżyńskiego (1997–1999). Marszałek województwa podlaskiego (1999–2002), prezydent (2002–2006) i wiceprezydent (2007–2011)
Białegostoku. Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego (2010–2011). Członek PO RP.
W Senacie VIII kadencji – członek Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Nauki,
Edukacji i Sportu; członek Klubu Senatorów PO.

Mieczysław Augustyn
Okręg wyborczy nr 88 (OKW 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), jej przewodniczący (2002–2005). Członek PO RP. Senator VI i VII kadencji. W Senacie VIII kadencji
– przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, członek Komisji Regulaminowej,
Etyki i Spraw Senatorskich; członek Klubu Senatorów PO.

Elżbieta Bieńkowska
Okręg wyborczy nr 75 (OKW Katowice), kandydatka PO RP.
Urodzona 4 II 1964 r. w Katowicach. Absolwentka iranistyki na Wydziale Filologicznym
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie, studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Pełnomocnik wojewody katowickiego ds. strategii rozwoju regionu (1996–1998). Dyrektor
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego (1999–2007). Minister rozwoju regionalnego (od 2007). Bezpartyjna. W Senacie VIII kadencji – członkini Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Spraw Unii Europejskiej; członkini Klubu Senatorów PO.
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Grzegorz Bierecki
Okręg wyborczy nr 17 (OKW Chełm), kandydat PiS.
Urodzony 28 IX 1963 r. w Gdyni. Absolwent Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu
Gdańskiego, studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji tej samej uczelni. Bankowiec. Prezes Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK)
w Sopocie, prezes SKOK Holding S.A.R.L. w Luksemburgu. Bezpartyjny. W Senacie VIII kadencji – wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, członek Komisji
Spraw Unii Europejskiej; członek Klubu Parlamentarnego PiS.

Przemysław Błaszczyk
Okręg wyborczy nr 25 (OKW Sieradz), kandydat PiS.
Urodzony 11 IX 1977 r. w Zgierzu. Absolwent Wydziału Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego
(2006–2007). Członek PiS. Senator VII kadencji. W Senacie VIII kadencji – członek Komisji
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich; członek
Klubu Parlamentarnego PiS. Sekretarz Senatu.

Ryszard Bonisławski
Okręg wyborczy nr 24 (OKW Łódź), kandydat PO RP.
Urodzony 4 VI 1947 r. w Łodzi. Absolwent Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Dyrektor Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi. Doradca wojewody łódzkiego
ds. dziedzictwa kulturowego (2009–2011). Gospodarz cotygodniowych programów w TVP
Łódź „Filmowa encyklopedia Łodzi i regionu”. Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego
(1999–2003; 2010–2011). Bezpartyjny. W Senacie VIII kadencji – członek Komisji Kultury
i Środków Przekazu oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu; członek Klubu Senatorów PO.

Marek Borowski
Okręg wyborczy nr 42 (OKW Warszawa I), kandydat Komitetu Wyborczego Wyborców
Marka Borowskiego.
Urodzony 4 I 1946 r. w Warszawie. Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły
Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie. Wiceminister rynku wewnętrznego (1989–1991, wicepremier i minister finansów(1993–1994),
szef Urzędu Rady Ministrów (1995–1996). Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego
(2006–2007). Członek Socjaldemokracji Polskiej. Marszałek Sejmu IV kadencji, wicemarszałek Sejmu II i III kadencji, poseł I i VI kadencji. W Senacie VIII kadencji – członek Komisji
Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz Komisji Spraw Zagranicznych; członek Koła Senatorów Niezależnych.

Barbara Borys-Damięcka
Okręg wyborczy nr 44 (OKW Warszawa I), 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 (1997–2008). Bezpartyjna. W Senacie
VIII kadencji – wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, członkini Komisji Rodziny i Polityki Społecznej; członkini Klubu Senatorów PO.
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Jerzy Chróścikowski
Okręg wyborczy nr 19 (OKW Chełm), kandydat PiS.
Urodzony 24 VIII 1953 r. w Michalinowie. Absolwent Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim. Członek Rady Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (1995–2005), jej przewodniczący i wiceprzewodniczący (1998–2005). Wiceprzewodniczący (od 1990) i przewodniczący (od 1994) Rady
Gminy Zamość, radny Sejmiku Województwa Lubelskiego (2002–2005). Przewodniczący
NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Członek PiS. Senator IV, VI i VII kadencji.
W Senacie VIII kadencji – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, członek Komisji Spraw Unii Europejskiej; członek Klubu Parlamentarnego PiS.

Alicja Chybicka
Okręg wyborczy nr 7 (OKW Wrocław), kandydatka PO RP.
Urodzona 10 V 1951 r. w Wałbrzychu. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu: specjalizacje: II stopnia z pediatrii, z hematologii i onkologii dziecięcej, opieki paliatywnej, transplantologii klinicznej i immunologii klinicznej. Profesor zwyczajny. Od 1975 r. jako lekarz i wykładowca związana z Akademią Medyczną we Wrocławiu.
Kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej (od 2000). Bezpartyjna. W Senacie VIII kadencji – wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia, członkini Komisji
Rodziny i Polityki Społecznej; członkini Klubu Senatorów PO.

Włodzimierz Cimoszewicz
Okręg wyborczy nr 61 (OKW Białystok), kandydat Komitetu Wyborczego Wyborców Cimoszewicz do Senatu.
Urodzony 13 IX 1950 r. w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk prawnych, wykładowca. Wicepremier i minister sprawiedliwości
(1993–1995), premier (1996–1997), minister spraw zagranicznych (2001–2005). Radny
Sejmiku Województwa Podlaskiego (1998–2000). Poseł X, I, II, III i IV kadencji, wicemarszałek Sejmu II kadencji, marszałek Sejmu V kadencji, senator VII kadencji. Członek SLD.
W Senacie VIII kadencji – przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych; członek Koła
Senatorów Niezależnych.

Henryk Cioch
Okręg wyborczy nr 16 (OKW Lublin), kandydat PiS.
Urodzony 30 VII 1951 r. w Lubaczowie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, profesor zwyczajny. Sędzia, nauczyciel akademicki, rektor Wyższej Szkoły Finansów i Bankowości w Radomiu (2003–2005). Prowadzi
kancelarię adwokacką (od 1997). Bezpartyjny. W Senacie VIII kadencji – członek Komisji
Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu; członek Klubu Parlamentarnego PiS.

Leszek Czarnobaj
Okręg wyborczy nr 67 (OKW Gdańsk), kandydat PO RP.
Urodzony 12 III 1956 r. w Kwidzynie. Absolwent Wydziału Technologii Drewna Akademii
Rolniczej w Poznaniu, studiów podyplomowych na Wydziale Komunikacji i Marketingu
Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni. Zastępca burmistrza (1990–1997) i burmistrz (1997–1998) Kwidzyna. Starosta powiatu kwidzyńskiego (1999–2006), członek rady
tego powiatu (2002). Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego (2006–2011), wicemarszałek tego województwa (2006–2010). Członek PO RP. W Senacie VIII kadencji – członek
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą; członek Klubu Senatorów PO.
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Grzegorz Czelej
Okręg wyborczy nr 15 (OKW Lublin), kandydat PiS.
Urodzony 14 X 1964 r. w Kraśniku. Absolwent Wydziału Stomatologii Akademii Medycznej
w Lublinie, studiów podyplomowych z zarządzania; doktor nauk medycznych. Radny Rady
Miasta Lublina (2006–2007). Członek PiS. W Senacie VIII kadencji – przewodniczący Komisji Kultury i Środków Przekazu, członek Komisji Spraw Unii Europejskiej; członek Klubu
Parlamentarnego PiS.

Dorota Czudowska
Okręg wyborczy nr 3 (OKW Legnica), kandydatka PiS.
Urodzona 2 II 1953 r. w Żarach. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej
w Białymstoku; specjalizacje: II stopnia z chorób wewnętrznych, z chemioterapii i onkologii
klinicznej. Dyrektor Ośrodka Diagnostyki Onkologicznej Społecznej Fundacji Solidarności (od 1992), lekarz poradni onkologicznej tego ośrodka. Radna Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego (2006–2011). Senator IV kadencji. Członkini PiS. W Senacie VIII kadencji
– wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych, członkini Komisji Zdrowia; członkini
Klubu Parlamentarnego PiS.

Wiesław Dobkowski
Okręg wyborczy nr 28 (OKW Piotrków Trybunalski), kandydat PiS.
Urodzony 2 I 1953 r. w Rząśniku Szlacheckim. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej. Dyrektor Zakładu Robót Inżynieryjno-Budowlanych Kopalni Węgla
Brunatnego Bełchatów w Rogowcu (od 2006). Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego
(2006–2007). Senator VII kadencji. Członek PiS. W Senacie VIII kadencji – członek Komisji
Gospodarki Narodowej oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą;
członek Klubu Parlamentarnego PiS.

Robert Dowhan
Okręg wyborczy nr 22 (OKW Zielona Góra), kandydat PO RP.
Urodzony 14 VII 1967 r. w Lubsku. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu
(Wydział Zamiejscowy w Gorzowie Wielkopolskim). Prezes Zielonogórskiego Klubu Żużlowego Sportowa Spółka Akcyjna (od 2006). Radny Rady Miasta Zielona Góra (2006–2011).
Członek PO RP. W Senacie VIII kadencji – członek Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą; członek Klubu Senatorów PO.

Jarosław Duda
Okręg wyborczy nr 6 (OKW Wrocław), kandydat PO RP.
Urodzony 29 IV 1964 r. we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wiceprezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w Warszawie (1999–2001). Wiceminister pracy i polityki społecznej,
pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych (od 2007). Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego (1999–2004). Poseł IV i V kadencji, senator VII kadencji. Członek
PO RP. W Senacie VIII kadencji – członek Komisji Obrony Narodowej; członek Klubu
Senatorów PO.
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Mieczysław Gil
Okręg wyborczy nr 81 (OKW Kielce), kandydat PiS.
Urodzony 9 I 1944 r. w Gacach Słupieckich. Ukończył naukę w Technikum Hutniczo-Mechanicznym w Krakowie. Do 2004 r., z przerwami, pracował w Hucie im. Lenina (obecnie Huta
im. T. Sendzimira). Uczestnik strajku w sierpniu 1980 r. Delegat na I Krajowy Zjazd NSZZ
„Solidarność”, członek Komisji Krajowej związku. Po wprowadzeniu stanu wojennego przewodniczący strajku w Hucie im. Lenina. Skazany na 4 lata pozbawienia wolności, zwolniony
w wyniku amnestii w 1983 r. Uczestnik obrad Okrągłego Stołu. Radny Sejmiku Województwa
Małopolskiego (1998–2002). Członek Stowarzyszenia Polskich Chrześcijańskich Demokratów. W Senacie VIII kadencji – członek Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Spraw
Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą; członek Klubu Parlamentarnego PiS.

Witold Gintowt-Dziewałtowski
Okręg wyborczy nr 84 (OKW Elbląg), kandydat PO RP.
Urodzony 11 I 1949 r. w Drewnicy. Absolwent Wydziału Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego. Radny Rady Miasta Elbląga (1994–1997), prezydent Elbląga (1994–1998),
radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego (1998–2000). Poseł III, IV, V i VI kadencji. Bezpartyjny. W Senacie VIII kadencji – członek Komisji Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej oraz Komisji Ustawodawczej; członek Klubu Senatorów PO.

Stanisław Gogacz
Okręg wyborczy nr 14 (OKW 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 i VII kadencji. Członek Ruchu
Odbudowy Polski. W Senacie VIII kadencji – wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia, członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą; członek Klubu Parlamentarnego PiS.

Stanisław Gorczyca
Okręg wyborczy nr 85 (OKW Elbląg), kandydat PO RP.
Urodzony 27 VII 1958 r. w Miłomłynie. Absolwent Wydziału Rolnego i Wydziału Ekonomicznego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, studiów podyplomowych w zakresie samorządu terytorialnego na Uniwersytecie Warszawskim; doktor nauk biologicznych.
Radny Rady Gminy Miłomłyn (1988–2001), wójt gminy Miłomłyn (1990–1998), burmistrz
miasta i gminy Miłomłyn (1998–2001). Poseł IV i V kadencji, senator VII kadencji. Członek
PO RP. W Senacie VIII kadencji – wiceprzewodniczący Komisji Środowiska, członek Komisji
Spraw Unii Europejskiej; członek Klubu Senatorów PO. Sekretarz Senatu.

Beata Gosiewska
Okręg wyborczy nr 82 (OKW Kielce), kandydatka PiS.
Urodzona 6 III 1971 r. w Wysokiem Mazowieckiem. Absolwentka Wydziału Rolniczego
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, studiów podyplomowych w zakresie audytu, kontroli finansowej i rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pracowała w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (2005–2011), ostatnio
jako dyrektor. Radna Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy (2002–2011), jej wiceprzewodnicząca (2006–2010). Członkini PiS. W Senacie VIII kadencji – członkini Komisji Budżetu
i Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi; członkini Klubu Parlamentarnego PiS. Sekretarz Senatu.
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Ryszard Górecki
Okręg wyborczy nr 86 (OKW Olsztyn), kandydat PO RP.
Urodzony 15 II 1951 r. w Dulsku. Absolwent Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie; profesor. Nauczyciel akademicki, kierownik Katedry Fizjologii
i Biotechnologii Roślin na Wydziale Biologii Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (od
1991), prorektor ds. nauki tej uczelni (1996–1999). Współorganizator i rektor Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Autor prac naukowych, współautor podręczników
akademickich i książek naukowych. Senator VI i VII kadencji. Członek PO RP. W Senacie
VIII kadencji – wiceprzewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, członek Komisji Zdrowia; członek Klubu Senatorów PO.

Henryk Górski
Okręg wyborczy nr 47 (OKW Siedlce), kandydat PiS.
Urodzony 9 II 1949 r. w Górkach Grubakach. Absolwent Wydziału Rolniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i studiów podyplomowych na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym tej uczelni. Rolnik. Wójt gminy Korytnica (1990–2005) i radny Rady
Gminy Korytnica (1994–2002). Senator VI i VII kadencji. Członek PiS. W Senacie VIII kadencji – członek Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi; członek
Klubu Parlamentarnego PiS.

Maciej Grubski
Okręg wyborczy nr 23 (OKW Łódź), kandydat PO RP.
Urodzony 20 VIII 1968 r. w Łodzi. Absolwent Wyższej Szkoły Kupieckiej w Łodzi. Pracownik
socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi (1991–1996; od 2001). Radny
Rady Miasta Łodzi (1994–1998; 2006–2007), jej przewodniczący (2006–2007). Senator
VII kadencji. Członek PO RP. W Senacie VIII kadencji – wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej, członek Komisji Spraw Zagranicznych; członek Klubu Senatorów PO.

Piotr Gruszczyński
Okręg wyborczy nr 92 (OKW Konin), kandydat PO RP.
Urodzony 15 III 1958 r. w Gnieźnie. Absolwent Wydziału Zootechnicznego Akademii Rolniczej w Poznaniu, studiów podyplomowych w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Trener II klasy w lekkiej atletyce. Radny Rady Miasta Gniezna (2002–2006), wicestarosta powiatu gnieźnieńskiego (2006–2007). Senator VII kadencji. Członek PO RP.
W Senacie VIII kadencji – wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,
członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi; członek Klubu Senatorów PO. Sekretarz Senatu.

Andrzej Grzyb
Okręg wyborczy nr 66 (OKW 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 (2006–2007) Sejmiku Województwa Pomorskiego. Senator VII kadencji. Członek PO RP. W Senacie VIII kadencji – wiceprzewodniczący Komisji Kultury
i Środków Przekazu, członek Komisji Środowiska; członek Klubu Senatorów PO.
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Helena Hatka
Okręg wyborczy nr 21 (OKW Zielona Góra), kandydatka PO RP.
Urodzona 18 VIII 1956 r. w Wojcieszowie Górnym. Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, studiów podyplomowych na Wydziale Profilaktyki i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych na Wydziale
Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Pracownik, m.in. dyrektor,
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie (1990–1998). Dyrektor Lubuskiego
Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia (2005–2007). Wojewoda lubuski (2007–2011).
Radna i wiceprzewodnicząca Rady Miasta Lubina (1990–1994), radna powiatu lubińskiego
(1998–1999). Członkini PO RP. W Senacie VIII kadencji – członkini Komisji Zdrowia i Komisji Ustawodawczej; członkini Klubu Senatorów PO. Sekretarz Senatu.

Stanisław Hodorowicz
Okręg wyborczy nr 36 (OKW Nowy Sącz), kandydat PO RP.
Urodzony 9 III 1941 r. w Bukowinie Tatrzańskiej. Absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego; profesor zwyczajny w dziedzinie chemii. Wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego (1974–2011), Michigan State University w USA
(1981–1983), Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1991–1996) i Akademii Pedagogicznej w Kielcach (1998–2002). Wykładowca (od 2001) i rektor Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. Autor ponad 300 publikacji i opracowań naukowych dotyczących krystalografii oraz fizyki i chemii ciała stałego, a także m.in.
„Słownika gwary górali skalnego Podhala”. Bezpartyjny. W Senacie VIII kadencji – członek
Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Środowiska; członek Klubu Senatorów PO.

Stanisław Iwan
Okręg wyborczy nr 20 (OKW Zielona Góra), kandydat PO RP.
Urodzony 15 VI 1949 r. we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki
Wrocławskiej, studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Wrocławskiego, Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz w Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; doktor nauk
technicznych. Wojewoda lubuski (2000–2001), radny Sejmiku Województwa Lubuskiego
(2006–2007). Senator VII kadencji. Członek PO RP. W Senacie VIII kadencji – wiceprzewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, członek Komisji Gospodarki Narodowej; członek Klubu Senatorów PO.

Jan Maria Jackowski
Okręg wyborczy nr 39 (OKW Płock), kandydat PiS.
Urodzony 23 I 1958 r. w Olsztynie. Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu
Warszawskiego, Studium Fotografii Naukowej i Technicznej na Wydziale Biologii tej
uczelni, studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im.
Leona Koźmińskiego w Warszawie. Publicysta, autor 10 publikacji książkowych, dziennikarz. Radny Rady m.st. Warszawy (2002–2006), jej przewodniczący. Sędzia Trybunału
Stanu (2005–2007). Poseł III kadencji. Bezpartyjny. W Senacie VIII kadencji – członek
Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi; członek Klubu
Parlamentarnego PiS.

Kazimierz Jaworski
Okręg wyborczy nr 56 (OKW Rzeszów), kandydat PiS.
Urodzony 5 III 1956 r. w Chmielniku. Absolwent liceum ogólnokształcącego w Rzeszowie. Prowadzi gospodarstwo o profilu sadowniczym. Doradca ministra rolnictwa ds. społecznych wsi (2005–2006), doradca prezesa Rady Ministrów (2006–2007). Wójt gminy
Chmielnik (1990–2004), wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego
(2006–2007). Senator V i VII kadencji. W Senacie VIII kadencji – członek Komisji Rodziny
i Polityki Społecznej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi; członek Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska.
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Stanisław Jurcewicz
Okręg wyborczy nr 5 (OKW Wałbrzych), kandydat PO RP.
Urodzony 31 VII 1961 r. w Bielawie. Absolwent Wydziału Telekomunikacji i Elektrotechniki Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Dyrektor sprzedaży produktów i usług
Telekomunikacji Polskiej SA w Wałbrzychu, a następnie we Wrocławiu (2002–2007). Członek (1990–1998) i przewodniczący (1998–2002) Zarządu Rady Miasta Piława Górna.
Wicemarszałek Sejmiku Województwa Wałbrzyskiego (1995–1998), radny (2002–2007),
przewodniczący (2005–2006) i wiceprzewodniczący (2004–2005; 2006–2007) Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego. Senator VII kadencji. Członek PO RP. W Senacie VIII kadencji – wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej, członek Komisji Spraw Unii
Europejskiej; członek Klubu Senatorów PO.

Wiesław Kilian
Okręg wyborczy nr 4 (OKW Wałbrzych), kandydat PO RP.
Urodzony 25 VII 1952 r. w Ząbkowicach Śląskich. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Kierownik Rejonu Obsługi Mieszkańców Wrocław
Stare Miasto (1984–1998), kierownik działu w Urzędzie Miasta Wrocławia (2003–2005,
2005–2007). Radny Rady Miasta Wrocławia (1998–2002), członek Rady Miasta Wrocławia
(2001–2002). Poseł V i VI kadencji. Bezpartyjny. W Senacie VIII kadencji – członek Komisji
Obrony Narodowej oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą; członek Klubu Senatorów PO.

Kazimierz Kleina
Okręg wyborczy nr 62 (OKW Gdynia), kandydat PO RP.
Urodzony 21 II 1958 r. w Sierakowicach. Absolwent Wydziału Ekonomiki Transportu oraz
Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Burmistrz Łeby (1990–1993), wojewoda słupski (1993–1996), radny Sejmiku Województwa Pomorskiego (2002–2005). Poseł
V kadencji, senator IV i VII kadencji. Członek PO RP. W Senacie VIII kadencji – przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, członek Komisji Gospodarki Narodowej;
członek Klubu Senatorów PO.

Bogdan Klich
Okręg wyborczy nr 33 (OKW Kraków II), kandydat PO RP.
Urodzony 8 V 1960 r. w Krakowie. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej
w Krakowie, Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego i studiów
doktoranckich na tym wydziale. Szef Międzynarodowego Centrum Rozwoju Demokracji
w Krakowie, przekształconego w Instytut Studiów Strategicznych (1993–1999). Doradca pełnomocnika rządu ds. negocjacji z Unią Europejską (1998–1999). Wiceminister
(1999–2000) i minister (2007–2011) obrony narodowej. Poseł IV kadencji, poseł do
Parlamentu Europejskiego VI kadencji. Członek PO RP. W Senacie VIII kadencji – wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych, członek Komisji Obrony Narodowej;
członek Klubu Senatorów PO.

Maciej Klima
Okręg wyborczy nr 34 (OKW Tarnów), kandydat PiS.
Urodzony 25 I 1959 r. w Staniątkach. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie, specjalizacja II stopnia z chorób wewnętrznych. Lekarz w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie (1999–2005), obecnie wolontariusz w tej placówce. Wojewoda
małopolski (2006–2007). Senator VII kadencji. W Senacie VIII kadencji – członek Komisji
Obrony Narodowej oraz Komisji Spraw Unii Europejskiej; członek Klubu Parlamentarnego
Solidarna Polska.
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Ryszard Knosala
Okręg wyborczy nr 51 (OKW Opole), kandydat PO RP.
Urodzony 8 VIII 1949 r. w Opolu. Absolwent Wydziału Mechanicznego Technologicznego
Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Profesor, nauczyciel akademicki. Dyrektor Instytutu Innowacyjności Procesów i Produktów Politechniki Opolskiej (od 2008). Inicjator utworzenia
i rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie (do 2008). Poseł V kadencji, senator VII kadencji. Członek PO RP. W Senacie VIII kadencji – wiceprzewodniczący Komisji
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, członek Komisji Nauki, Edukacji i Sportu; członek
Klubu Senatorów PO.

Andrzej Kobiak
Okręg wyborczy nr 9 (OKW Bydgoszcz), kandydat PO RP.
Urodzony 14 VII 1951 r. w Bydgoszczy. Absolwent Wydziału Mechanicznego Akademii
Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Przedsiębiorca, właściciel gospodarstwa rolnego. Radny Rady Miasta Bydgoszczy (1998–2002) i Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
(2006–2011). Członek PO RP. W Senacie VIII kadencji – członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Środowiska; członek Klubu Senatorów PO.

Stanisław Kogut
Okręg wyborczy nr 37 (OKW Nowy Sącz), kandydat PiS.
Urodzony 29 X 1953 r. w Białce Niżnej. Absolwent Średniego Studium Zawodowego o profilu mechanicznym. Działacz związkowy. Radny Rady Gminy Grybów (1990–1998), radny
(1998–2005) i wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego (od 2002). Senator VI i VII kadencji. Członek PiS. W Senacie VIII kadencji – wiceprzewodniczący Komisji
Gospodarki Narodowej, członek Komisji Rodziny i Polityki Społecznej; członek Klubu Parlamentarnego PiS.

Marek Konopka
Okręg wyborczy nr 87 (OKW 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). Senator VII kadencji. Członek PO RP. W Senacie VIII kadencji – wiceprzewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą; członek Klubu Senatorów PO.

Tadeusz Kopeć
Okręg wyborczy nr 79 (OKW Bielsko-Biała), kandydat PO RP.
Urodzony 24 VIII 1960 r. w Pierścu. Absolwent Wydziału Górniczego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowości i Finansów
w Katowicach. Radny Rady Powiatu Cieszyńskiego (1998–2005), wicestarosta tego powiatu (1999–2005). Poseł V i VI kadencji. Członek PO RP. W Senacie VIII kadencji – członek
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Ustawodawczej; członek Klubu Senatorów PO. Sekretarz Senatu.
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Waldemar Kraska
Okręg wyborczy nr 48 (OKW Siedlce), kandydat PiS.
Urodzony 4 IX 1963 r. w Sokołowie Podlaskim. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii
Medycznej w Białymstoku, specjalizacja II stopnia z chirurgii ogólnej. Koordynator medyczny w RM-Meditrans Stacja Pogotowia Ratunkowego w Sokołowie Podlaskim (od 2001), zastępca dyrektora ds. lecznictwa tej jednostki (od 2005). Radny Rady Powiatu Sokołowskiego
(1998–2005). Senator VI i VII kadencji. Członek PiS. W Senacie VIII kadencji – wiceprzewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, członek Komisji Zdrowia; członek Klubu
Parlamentarnego PiS.

Kazimierz Kutz
Okręg wyborczy nr 80 (OKW Katowice), kandydat Komitetu Wyborczego Wyborców Kazimierza Kutza.
Urodzony 16 II 1929 r. w Szopienicach. Absolwent Wydziału Reżyserii Państwowej Wyższej
Szkoły Filmowej w Łodzi. Zadebiutował filmem „Krzyż Walecznych” (1959). Reżyser ponad
20 filmów fabularnych, wielu spektakli Teatru Telewizji. Pracował także w teatrach, m.in. w Teatrze Starym w Krakowie i w Teatrze Narodowym w Warszawie. Założyciel i kierownik artystyczny zespołu filmowego „Silesia” w Katowicach (1972–1978). Wykładowca m.in. Wyższej
Szkoły Teatralnej w Krakowie (1985–1991). Autor powieści „Piąta strona świata” (2010). Wicemarszałek Senatu V kadencji, senator IV i VI kadencji, poseł VI kadencji. Bezpartyjny. W Senacie VIII kadencji – członek Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji; przewodniczący Koła Senatorów Niezależnych.

Jarosław Lasecki
Okręg wyborczy nr 68 (OKW Częstochowa), kandydat PO RP.
Urodzony 1 VI 1961 r. w Myszkowie. Studiował na Wydziale Mechanicznym Politechniki
Krakowskiej (1980–1985) i na niemieckich uniwersytetach Paderborn i RWTH (Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule) w Akwizgranie (1985–1990). Pracował w The Boston
Consulting Group w Düsseldorfie i Zurychu (1990–1995). Przedsiębiorca, twórca sieci sklepów „Plus” w Polsce. Senator VI kadencji. Członek PO RP. W Senacie VIII kadencji – członek Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Obrony Narodowej; członek Klubu
Senatorów PO.

Jan Filip Libicki
Okręg wyborczy nr 89 (OKW Piła), kandydat PO RP.
Urodzony 17 I 1971 r. w Poznaniu. Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doradca prezesa w zakładzie pracy chronionej Edica
(1997–2005) i prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(1999–2002). Radny Rady Miasta Poznania (2002–2005). Poseł IV i V kadencji. Bezpartyjny. W Senacie VIII kadencji – członek Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji
Spraw Unii Europejskiej; członek Klubu Senatorów PO.

Robert Mamątow
Okręg wyborczy nr 46 (OKW Siedlce), kandydat PiS.
Urodzony 19 XII 1957 r. w Kętrzynie. Absolwent Średniego Studium Zawodowego o profilu
ogólnobudowlanym. Prowadzi działalność gospodarczą (od 1983). Członek PiS. W Senacie
VIII kadencji – członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej; członek Klubu Parlamentarnego PiS.
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Marek Martynowski
Okręg wyborczy nr 38 (OKW Płock), kandydat PiS.
Urodzony 2 VIII 1970 r. w Płocku. Absolwent Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej. Specjalista w Oddziale Banku Pekao SA w Płocku (1994–2002), główny specjalista w Kancelarii Prezydenta RP (2008–2010). Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego (2006–2011). Wicewojewoda mazowiecki (2007). Członek PiS. W Senacie VIII kadencji
– członek Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej;
członek Klubu Parlamentarnego PiS. Sekretarz Senatu.

Andrzej Matusiewicz
Okręg wyborczy nr 58 (OKW Krosno), kandydat PiS.
Urodzony 22 VI 1952 r. w Krośnie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Sędzia i adwokat. Prowadzi kancelarię adwokacką (od 1992). Radny (1990–1998) i przewodniczący (1990–1997) Rady Miasta Przemyśla. Delegat do Sejmiku Województwa Przemyskiego (1990–1998). Radny (do 2011), wiceprzewodniczący
(1998–2002) i przewodniczący (2006–2010) Sejmiku Podkarpackiego. Delegat Sejmiku
Województwa Podkarpackiego do Związku Województw RP (2006–2011). Członek PiS.
W Senacie VIII kadencji – wiceprzewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, członek Komisji Ustawodawczej; członek Klubu Parlamentarnego PiS.

Zbigniew Meres
Okręg wyborczy nr 76 (OKW 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. Wiceprezydent Piekar Śląskich
(2003–2006; 2007). Senator VII kadencji. Wiceprezes Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP. Członek PO RP. W Senacie VIII kadencji – wiceprzewodniczący Komisji Spraw Unii
Europejskiej, członek Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej; członek Klubu Senatorów PO.

Jan Michalski
Okręg wyborczy nr 1 (OKW Legnica), kandydat PO RP.
Urodzony 27 XII 1962 r. w Lubaniu. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Prowadził własną działalność gospodarczą (1990–2005). Prezes Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Zgorzelcu (2002–2006) i KKS Turów Zgorzelec (2008–2011). Radny
Rady Miasta Zgorzelca (1998–2002), wicestarosta zgorzelecki (2006–2008). Członek
PO RP. W Senacie VIII kadencji – członek Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji
Rodziny i Polityki Społecznej; członek Klubu Senatorów PO.

Andrzej Misiołek
Okręg wyborczy nr 71 (OKW 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 m.in. Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach (od 2005) i Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach (od 2005).
Autor kilku książek i kilkudziesięciu publikacji naukowych. Senator VII kadencji. Członek
PO RP. W Senacie VIII kadencji – przewodniczący Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw
Senatorskich, członek Komisji Nauki, Edukacji i Sportu; członek Klubu Senatorów PO.
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Antoni Motyczka
Okręg wyborczy nr 73 (OKW Rybnik), kandydat PO RP.
Urodzony 9 VI 1941 r. w Rybniku. Absolwent Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej
w Gliwicach; w profesor dziedzinie górnictwa. Wykładowca Politechniki Śląskiej. Specjalista
w zakresie 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 i VII kadencji. Członek NSZZ „Solidarność” Politechniki Śląskiej i PO RP. W Senacie VIII kadencji – członek Komisji Gospodarki Narodowej; członek Klubu Senatorów PO.

Andżelika Możdżanowska
Okręg wyborczy nr 95 (OKW Kalisz), kandydatka PSL.
Urodzona 20 III 1975 r. w Kępnie. Absolwentka Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, studiów podyplomowych w Instytucie Biznesu w Kaliszu i na Wydziale
Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Dziennikarka, ekonomistka i przedsiębiorca. Wykładowczyni Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości
i Zarządzania w Łodzi (od 2005). Członkini PSL. W Senacie VIII kadencji – wiceprzewodnicząca Komisji Kultury i Środków Przekazu, członkini Komisji Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej; członkini Klubu Parlamentarnego PSL.

Rafał Muchacki
Okręg wyborczy nr 78 (OKW Bielsko-Biała), kandydat PO RP.
Urodzony 3 II 1955 r. w Bielsku-Białej. Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, chirurg onkolog. Dyrektor Beskidzkiego Centrum Onkologii im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej (od 1998). Poseł V kadencji, senator VII kadencji. Członek PO RP. W Senacie
VIII kadencji – przewodniczący Komisji Zdrowia, członek Komisji Regulaminowej, Etyki
i Spraw Senatorskich; członek Klubu Senatorów PO.

Ireneusz Niewiarowski
Okręg wyborczy nr 93 (OKW 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. Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów (od 1994). Senator I i VII kadencji, poseł I, III i IV kadencji. Członek PO RP. W Senacie
VIII kadencji – wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, członek Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej; członek Klubu Senatorów PO.

Jarosław Obremski
Okręg wyborczy nr 8 (OKW Wrocław), kandydat Komitetu Wyborczego Wyborców Rafał
Dutkiewicz.
Urodzony 14 VI 1962 r. we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Asystent na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
(1987–1990). Radny (1990–2001) i przewodniczący (1998–2001) Rady Miasta Wrocławia. Członek Zarządu Miasta Wrocławia (1990–1998). Delegat do Sejmiku Województwa Wrocławskiego (1994–1998). Wiceprezydent Wrocławia (2001–2011). Bezpartyjny.
W Senacie VIII kadencji – członek Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych; członek Koła Senatorów Niezależnych.
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Norbert Obrycki
Okręg wyborczy nr 97 (OKW Szczecin), kandydat PO RP.
Urodzony 22 XI 1972 r. w Szczecinie. Absolwent germanistyki na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego, studiów podyplomowych w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie. Tłumacz przysięgły języka niemieckiego – biegły sądowy (1998–2006). Dyrektor biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Eureregionu Pomerania
(2004–2006). Doradca naukowy prezydenta Narodowej Akademii Administracji Publicznej
w Kijowie, na Ukrainie (2009–2011). Radny (2006–2011) i marszałek (2006–2008) Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego, przewodniczący Konwentu Marszałków RP. Członek PO RP. W Senacie VIII kadencji – członek Komisji Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji
Spraw Zagranicznych; członek Klubu Senatorów PO.

Władysław Ortyl
Okręg wyborczy nr 55 (OKW Rzeszów), kandydat PiS.
Urodzony 27 VI 1954 r. w Mielcu. Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie (specjalność: konstrukcje lotnicze). Sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (2005–2007). Radny (1998–2005),
członek zarządu i wicemarszałek (1998–2002) Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
Senator VI i VII kadencji. Członek PiS. W Senacie VIII kadencji – przewodniczący Komisji
Obrony Narodowej, członek Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej;
członek Klubu Parlamentarnego PiS.

Andrzej Owczarek
Okręg wyborczy nr 26 (OKW 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 i VII kadencji. Członek PO RP.
W Senacie VIII kadencji – wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej, członek Komisji Gospodarki Narodowej; członek Klubu Senatorów PO.

Andrzej Pająk
Okręg wyborczy nr 30 (OKW Kraków I), kandydat PiS.
Urodzony 6 IX 1955 r. w Zawoi. Absolwent Wydziału Metalurgicznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wójt gminy Zawoja (1990–1998), radny Rady Powiatu Suskiego
(1998–2011), starosta tego powiatu (1999–2011). Poseł VI kadencji. Członek PiS. W Senacie VIII kadencji – członek Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Samorządu
Terytorialnego i Administracji Państwowej; członek Klubu Parlamentarnego PiS.

Bohdan Paszkowski
Okręg wyborczy nr 59 (OKW 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 (1994–2007). Wojewoda podlaski (2007). Senator VII kadencji. Członek PiS. W Senacie VIII kadencji – wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej, członek
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji; członek Klubu Parlamentarnego PiS.
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Andrzej Person
Okręg wyborczy nr 13 (OKW Toruń), kandydat PO RP.
Urodzony 14 V 1951 r. we Włocławku. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dziennikarz sportowy. Senator VI i VII kadencji. Członek PO RP. W Senacie
VIII kadencji – przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą,
członek Komisji Kultury i Środków Przekazu; członek Klubu Senatorów PO.

Bogdan Pęk
Okręg wyborczy nr 31 (OKW Kraków II), kandydat PiS.
Urodzony 8 IV 1953 r. w Krakowie. Absolwent Wydziału Zootechnicznego Akademii Rolniczej w Krakowie. Pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Przemysłu Mięsnego w Krakowie (1980–1985), wiceprzewodniczący NSZZ „Solidarność” i Rady Pracowniczej w tych
zakładach. Radny Rady Gminy Zielonki (1986–1990) i Sejmiku Województwa Małopolskiego (1998–2002; 2010–2011). Poseł II–IV kadencji, poseł do Parlamentu Europejskiego
VI kadencji. Bezpartyjny. W Senacie VIII kadencji – członek Komisji Obrony Narodowej
oraz Komisji Środowiska; członek Klubu Parlamentarnego PiS.

Leszek Piechota
Okręg wyborczy nr 74 (OKW Katowice), kandydat PO RP.
Urodzony 20 IX 1958 r. w Katowicach. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Przez wiele lat zawodowo związany z górnictwem (1984–2008). Radny Rady Miasta Katowic (2006–2008), wiceprezydent tego miasta (2008–2010). Senator
VII kadencji. Członek PO RP. W Senacie VIII kadencji – wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej, członek Komisji Zdrowia; członek Klubu Senatorów PO.

Józef Pinior
Okręg wyborczy nr 2 (OKW Legnica), kandydat PO RP.
Urodzony 9 III 1955 r. w Rybniku. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, Studium Etyki i Religioznawstwa na tej uczelni, studiów doktoranckich w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Wykładowca
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (od 1992). Organizator struktur NSZZ „Solidarność” na Dolnym Śląsku w 1980 r. Jeden z przywódców podziemnej „Solidarności”
po 13 XII 1981 r. Wielokrotnie aresztowany i więziony (1983–1988). Poseł do Parlamentu
Europejskiego VI kadencji. Bezpartyjny. W Senacie VIII kadencji – członek Komisji Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Spraw Unii Europejskiej; członek Klubu
Senatorów PO.

Aleksander Pociej
Okręg wyborczy nr 45 (OKW Warszawa I), kandydat PO RP.
Urodzony 7 II 1965 r. w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego, studiów podyplomowych (międzynarodowe prawo handlowe) na Université de Paris Ouest Nanterre. Adwokat i partner zarządzający w Kancelarii Adwokackiej
Pociej, Dubois i Wspólnicy (1996–2011). Bezpartyjny. W Senacie VIII kadencji – członek
Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji;
członek Klubu Senatorów PO.
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Marian Poślednik
Okręg wyborczy nr 94 (OKW Kalisz), kandydat PO RP.
Urodzony 2 VIII 1959 r. w Pasierbach. Absolwent Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej
we Wrocławiu. Przewodniczący Międzygminnego Związku Turystycznego „Wielkopolska
Gościnna” (od 2002). Radny (1990–2002) i przewodniczący (2001–2002) Rady Gminy Pępowo, wójt tej gminy (1990–1998). Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
(2002–2011). Poseł III kadencji. Członek PO RP. W Senacie VIII kadencji – członek Komisji
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej; członek Klubu Senatorów PO.

Sławomir Preiss
Okręg wyborczy nr 98 (OKW Szczecin), kandydat PO RP.
Urodzony 26 VII 1952 r. w Stargardzie Szczecińskim. Absolwent Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyrektor Muzeum w Stargardzie Szczecińskim
(1997–2007). Współorganizator wielu wystaw artystycznych w kraju i za granicą. Radny
Rady Miasta Stargardu (1990–1998), radny i przewodniczący Rady Powiatu Stargardzkiego
(1998–2007). Poseł VI kadencji. Członek PO RP. W Senacie VIII kadencji – członek Komisji
Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Obrony Narodowej; członek Klubu Senatorów PO.

Marek Rocki
Okręg wyborczy nr 43 (OKW Warszawa I), 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 w Instytucie Ekonometrii SGH. Wykładowca akademicki. Pracownik
naukowy SGH (od 1981), m.in. rektor tej uczelni (1999–2005), dziekan Kolegium Analiz
Ekonomicznych (od 2005). Przewodniczący Rady Służby Cywilnej (2005–2006). Senator
VI i VII kadencji. Członek PO RP. W Senacie VIII kadencji – wiceprzewodniczący Komisji
Spraw Zagranicznych; przewodniczący Klubu Senatorów PO.

Jadwiga Rotnicka
Okręg wyborczy nr 91 (OKW 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). Senator VII kadencji. Członkini PO RP. W Senacie VIII kadencji
– przewodnicząca Komisji Środowiska, członkini Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej; członkini Klubu Senatorów PO.

Jan Rulewski
Okręg wyborczy nr 10 (OKW 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–III kadencji, senator VII kadencji. Bezpartyjny. W Senacie VIII kadencji – wiceprzewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, członek Komisji Rodziny
i Polityki Społecznej; członek Klubu Senatorów PO.
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Janina Sagatowska
Okręg wyborczy nr 54 (OKW Rzeszów), kandydatka PiS.
Urodzona 16 V 1950 r. w Leżajsku. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Radca prawny. Wicewojewoda (1990–1991), wojewoda
tarnobrzeski (1991–1994). Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu (2006–2010). Radna Rady Miasta Stalowa Wola (2006–2010), radna Sejmiku
Województwa Podkarpackiego (2010–2011). Senator IV i V kadencji. Członkini PiS. W Senacie VIII kadencji – wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za
Granicą, członkini Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej; członkini
Klubu Parlamentarnego PiS.

Janusz Sepioł
Okręg wyborczy nr 32 (OKW Kraków II), 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). Reprezentant Małopolski w Komitecie Regionów
w Brukseli oraz Zrzeszeniu Regionów Europy (ARE) w Strasburgu. Senator VII kadencji.
Członek PO RP. W Senacie VIII kadencji – przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, członek Komisji Budżetu i Finansów Publicznych; członek
Klubu Senatorów PO.

Michał Seweryński
Okręg wyborczy nr 27 (OKW Sieradz), kandydat PiS.
Urodzony 1 VII 1939 r. w Łodzi. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego; profesor zwyczajny. Wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego (od 1970), jego rektor (1990–1996).
Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (od 1997). Minister edukacji narodowej (2005–2006), minister nauki i szkolnictwa wyższego (2006–2007). Członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, przewodniczący rządowej Komisji Kodyfikacyjnej
Prawa Pracy (2003–2006). Autor ponad 160 publikacji naukowych. Bezpartyjny. W Senacie
VIII kadencji – przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, członek
Komisji Nauki, Edukacji i Sportu; członek Klubu Parlamentarnego PiS.

Witold Sitarz
Okręg wyborczy nr 96 (OKW Kalisz), kandydat PO RP.
Urodzony 12 VIII 1945 r. w Budach. Absolwent Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Poznańskiej i Wydziału Elektrycznego tej uczelni, studiów podyplomowych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej i w Międzynarodowym Centrum
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Radny Rady Miasta Kalisza (2006–2007). Poseł
VI kadencji. Członek PO RP. W Senacie VIII kadencji – członek Komisji Budżetu i Finansów
Publicznych oraz Komisji Obrony Narodowej; członek Klubu Senatorów PO.

Wojciech Skurkiewicz
Okręg wyborczy nr 50 (OKW Radom), kandydat PiS.
Urodzony 5 XII 1969 r. w Radomiu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, dziennikarz. Radny i przewodniczący Rady Miasta Radomia (2006–2007). Senator VII kadencji. Członek PiS. W Senacie VIII kadencji – wiceprzewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej, członek Komisji Środowiska; członek Klubu
Parlamentarnego PiS.
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Krzysztof Słoń
Okręg wyborczy nr 83 (OKW Kielce), kandydat PiS.
Urodzony 12 X 1964 r. w Kielcach. Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Świętokrzyskiej. Kierownik Domu Pomocy Społecznej w Kielcach (1991–2007). Dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kielcach (2007–2011). Radny (1998–2010), wiceprzewodniczący (2002–2006)
i przewodniczący (2006–2010) Rady Miasta Kielc. Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego (2010–2011). Członek PiS. W Senacie VIII kadencji – wiceprzewodniczący Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, członek Komisji Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej; członek Klubu Parlamentarnego PiS.

Andrzej Szewiński
Okręg wyborczy nr 69 (OKW Częstochowa), kandydat PO RP.
Urodzony 20 II 1970 r. w Warszawie. Absolwent Instytutu Kultury Fizycznej Wydziału
Pedagogicznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Zawodowy siatkarz
(1989–2005). Radny Sejmiku Województwa Śląskiego (2006–2007). Senator VII kadencji. Członek PO RP. W Senacie VIII kadencji – wiceprzewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, członek Komisji Spraw Unii Europejskiej; członek Klubu Senatorów PO.

Grażyna Sztark
Okręg wyborczy nr 99 (OKW Koszalin), kandydatka PO RP.
Urodzona 17 XII 1954 r. w Czaplinku. Absolwentka Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie. Wojewoda koszaliński (1998). Radna Rady Miasta Białogardu
(1990–1994), Rady Powiatu Białogardzkiego (2002–2006), Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego (1998–2002; 2006–2007). Wicemarszałek Senatu VII kadencji.
Członkini PO RP. W Senacie VIII kadencji – członkini Komisji Ustawodawczej; członkini
Klubu Senatorów PO.

Bogusław Śmigielski
Okręg wyborczy nr 77 (OKW Sosnowiec), kandydat PO RP.
Urodzony 22 VI 1958 r. w Mysłowicach. Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej
w Katowicach; specjalizacja II stopnia z laryngologii. Lekarz, m.in. zastępca ordynatora, w Szpitalu Miejskim w Jaworznie (1984–2003). Wiceprezes (2003–2008) i prezes
(2010–2011) Zespołu Lecznictwa Otwartego w Jaworznie. Radny Rady Miasta Jaworzna (1998–2003) i Sejmiku Województwa Śląskiego (2007–2011), marszałek województwa śląskiego (2008–2010). Członek PO RP. W Senacie VIII kadencji – członek Komisji
Gospodarki Narodowej oraz Komisji Zdrowia; członek Klubu Senatorów PO.

Aleksander Świeykowski
Okręg wyborczy nr 53 (OKW Opole), kandydat PO RP.
Urodzony 21 XI 1948 r. w Oławie. Absolwent Wydziału Rolnego Wyższej Szkoły Rolniczej
w Krakowie (obecnie Uniwersytet Rolniczy). Dziennikarz, m.in. Redakcji Publicystyki TVP
w Warszawie (1973–1979) i Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w Monachium, a następnie w Polsce (1982–1994). Wydawca lokalnego tygodnika „Kulisy Powiatu Kluczbork
– Olesno” (od 2003). Członek PO RP. W Senacie VIII kadencji – wiceprzewodniczący Komisji Kultury i Środków Przekazu, członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji;
członek Klubu Senatorów PO.
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Piotr Wach
Okręg wyborczy nr 52 (OKW Opole), kandydat PO RP.
Urodzony 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 i VII kadencji. Członek PO RP.
W Senacie VII kadencji – wiceprzewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, członek
Komisji Ustawodawczej; członek Klubu Senatorów PO.

Kazimierz Wiatr
Okręg wyborczy nr 35 (OKW Tarnów), kandydat PiS.
Urodzony 18 II 1955 r. w Krakowie. Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Profesor, nauczyciel akademicki.
Szef wielu projektów badawczych. Autor książek naukowych, ponad 30 wdrożeń, współautor
„Raportu o sytuacji polskich rodzin” i „Programu polityki prorodzinnej państwa”. Współtwórca niezależnego ruchu harcerskiego w 1980 r. Represjonowany przez władze komunistyczne
za pracę w kierownictwie konspiracyjnego Ruchu Harcerskiego Rzeczypospolitej. Współorganizator ZHR i jego przewodniczący (2004–2006). Senator VI i VII kadencji. Bezpartyjny.
W Senacie VIII kadencji – przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, członek Komisji
Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą; członek Klubu Parlamentarnego PiS.

Edmund Wittbrodt
Okręg wyborczy nr 64 (OKW Gdynia), kandydat PO RP.
Urodzony 16 XI 1947 r. w Rumi. Absolwent Wydziału Mechaniczno-Technologicznego
Politechniki Gdańskiej; profesor. Nauczyciel akademicki (od 1972) Politechniki Gdańskiej,
jej rektor (1990–1996). Minister edukacji narodowej (2000–2001). Autor wielu publikacji
i monografii. Senator IV–VII kadencji. Członek PO RP. W Senacie VIII kadencji – przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej, członek Komisji Nauki, Edukacji i Sportu; członek
Klubu Senatorów PO.

Grzegorz Wojciechowski
Okręg wyborczy nr 29 (OKW Piotrków Trybunalski), kandydat PiS.
Urodzony 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. Kierownik Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rawie Mazowieckiej (2002–2007). Radny i przewodniczący Rady Gminy Regnów (1998–2006), radny Sejmiku Województwa Łódzkiego
(2006–2007). Senator VII kadencji. Członek PiS. W Senacie VIII kadencji – członek Komisji
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Spraw Unii Europejskiej; członek Klubu Parlamentarnego PiS.

Michał Wojtczak
Okręg wyborczy nr 12 (OKW Toruń), kandydat PO RP.
Urodzony 19 III 1954 r. w Toruniu. Absolwent Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauczyciel akademicki w Instytucie Pedagogiki i Psychologii UMK (1978–1991). Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (2000–2001).
Działacz związkowy. Poseł III kadencji, senator VI i VII kadencji. Członek PO RP. W Senacie
VIII kadencji – wiceprzewodniczący Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, członek Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Środowiska; członek Klubu Senatorów PO.
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Roman Zaborowski
Okręg wyborczy nr 63 (OKW Gdynia), kandydat PO RP.
Urodzony 27 II 1956 r. w Borzytuchomiu. Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego
Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie (obecnie Politechnika Koszalińska), studiów
podyplomowych na Wydziale Zarządzania i Rachunkowości tej uczelni. Nauczyciel,
wizytator Kuratorium Oświaty w Bytowie (1988–1994). Radny Rady Miasta Bytowa
(1990–1994; 1998–2002) i Rady Powiatu Bytowskiego (2002–2007). Zastępca burmistrza Bytowa (1994–2002), starosta powiatu bytowskiego (2006–2007). Wojewoda pomorski (2007–2011). Członek PO RP. W Senacie VIII kadencji – członek Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi; członek Klubu Senatorów PO.

Alicja Zając
Okręg wyborczy nr 57 (OKW Krosno), kandydatka PiS.
Urodzona 26 VI 1953 r. we Wrocławiu. Absolwentka Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracownik służb ochrony środowiska w województwie krośnieńskim i podkarpackim (1977–1996). Radna i przewodnicząca Rady Powiatu Jasielskiego
(2006–2010). Senator VII kadencji. Członkini PiS. W Senacie VIII kadencji – wiceprzewodnicząca Komisji Środowiska, członkini Komisji Spraw Zagranicznych; członkini Klubu Parlamentarnego PiS.

Józef Zając
Okręg wyborczy nr 18 (OKW Chełm), kandydat PSL.
Urodzony 14 III 1947 r. w Stanach Nowych. Absolwent Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; profesor nadzwyczajny.
Wykładowca tej uczelni (1976–1987) i wielu innych. Adiunkt w Instytucie Matematycznym
PAN (1987–1995). Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie (od 2001).
Specjalista z zakresu zastosowań analizy zespolonej i ekonomii matematycznej. Autor ponad 90 prac naukowych, 2 podręczników z zakresu nawigacji i frazeologii lotniczej. Bezpartyjny. W Senacie VIII kadencji – członek Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji
Obrony Narodowej; członek Klubu Parlamentarnego PSL.

Adam Zdziebło
Okręg wyborczy nr 72 (OKW Rybnik), kandydat PO RP.
Urodzony 3 VII 1974 r. w Rybniku. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Śląskiego, studiów podyplomowych w Ośrodku Studiów Europejskich na tej samej uczelni.
W latach 2003–2008 pracował w Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku.
Szef Gabinetu Politycznego, podsekretarz stanu i sekretarz stanu (od 2010) w Ministerstwie
Rozwoju Regionalnego. Reprezentant ministra rozwoju regionalnego w Radzie Nadzorczej
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (od 2010). Radny Sejmiku Województwa Śląskiego (2006–2009). Członek PO RP. W Senacie VIII kadencji – członek Komisji Obrony Narodowej; Klubu Senatorów PO.

Piotr Zientarski
Okręg wyborczy nr 100 (OKW Koszalin), kandydat PO RP.
Urodzony 16 IV 1952 r. w Szczecinku. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył aplikacje: sędziowską, adwokacką i radcowską. Właściciel kancelarii adwokackiej (1990–2010). Obrońca w procesach działaczy
opozycyjnych. Senator VI i VII kadencji. Członek PO RP. W Senacie VIII kadencji – przewodniczący Komisji Ustawodawczej, członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za
Granicą; członek Klubu Senatorów PO.
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Marek Ziółkowski
Okręg wyborczy nr 90 (OKW Poznań), kandydat PO RP.
Urodzony 6 III 1949 r. w Poznaniu. Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego
i Wydziału Filozofczno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego; profesor zwyczajny. Wykładowca Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (od 1974) i Szkoły Wyższej
Psychologii Społecznej w Warszawie (od 1997). Pracownik Instytutu Studiów Politycznych
PAN (1991). Autor i współautor kilkunastu książek oraz licznych artykułów. Wicemarszałek Senatu VI i VII kadencji. Członek PO RP. W Senacie VIII kadencji – przewodniczący
Komisji Gospodarki Narodowej, członek Komisji Spraw Unii Europejskiej; członek Klubu
Senatorów PO.
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