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2012 r. przypadało 90-lecie odrodzenia
Senatu w Polsce niepodległej. Z tej okazji
28 XI 2012 r., dokładnie w 90. rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu II RP, odbyły się uroczyste
obchody, w których wzięli udział m.in. prezydent
Bronisław Komorowski, marszałek Sejmu Ewa Kopacz i premier Donald Tusk – wicemarszałek Senatu IV kadencji. Do udziału w uroczystościach
zaproszono marszałków i wicemarszałków Senatu
odrodzonego w 1989 r. po latach komunizmu. Na
SENATSenatu V kadencji
uroczystość przybyli marszałek
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJSenatu I kadenLongin Pastusiak, wicemarszałek
cji Andrzej Wielowieyski i wicemarszałek Senatu
II kadencji Andrzej Czapski. W obchodach uczestniczyło również liczne grono przedstawicieli rodzin
przedwojennych senatorów, a wśród nich m.in. wicemarszałek Andrzej Wielowieyski i poseł do Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek.
Obchody były okazją do przypomnienia ostatnich
90 lat, często niełatwej i tragicznej, historii Izby wyższej parlamentu, a także do refleksji nad miejscem
i rolą Senatu w polskim systemie konstytucyjnym.
Senat ma swoje miejsce w XXI w., jest gwarantem
ciągłości i stabilności parlamentaryzmu – podkreślali senaccy goście, nawiązując do historii Izby II RP,
a także przywołując sylwetki przedwojennych marszałków i senatorów.
Uroczystości poprzedziło złożenie kwiatów pod
tablicą, upamiętniającą senatorów II Rzeczypospolitej pomordowanych, poległych, zaginionych,

Senat II Rzeczypospolitej

W

Senat II Rzeczypospolitej
90. rocznica pierwszego posiedzenia

ISBN 978-83-63220-84-6

zmarłych w latach II wojny światowej i powojennym okresie represji, przez prezydenta Bronisława
Komorowskiego, marszałków Sejmu i Senatu Ewę
Kopacz i Bogdana Borusewicza oraz premiera Donalda Tuska.
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Uroczyste posiedzenie Senatu z okazji 90. rocznicy
pierwszego posiedzenia Senatu II Rzeczypospolitej
Otwierając obrady, marszałek Bogdan Borusewicz przypomniał słowa naczelnika państwa Józefa
Piłsudskiego, wypowiedziane 28 XI 1922 r., podczas
inauguracyjnego posiedzenia Senatu I kadencji:
„Wielką jest tradycja Senatu w Polsce. Czyni ona
z Panów nie główny motor pracy państwowej, ale
zgodnie z duchem konstytucji współczesnych krajów demokratycznych, nakazuje Wam być rzecznikami rozsądku, rozwagi i miary przy spełnianiu
zadań, poruczonych naczelnym organom władzy
państwowej (...). Pozwólcie więc, Panowie, wyrazić
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życzenie, abyście jako instytucja państwowa, reprezentująca umiar, stawali w ciężkim zadaniu współpracy zawsze po stronie tych, którzy, czy to z urzędu, czy ze skłonności – łagodzą tarcia, zmniejszają
konflikty i doprowadzają do koniecznej równowagi
zamierzeń, celów i środków”.
Marszałek Bogdan Borusewicz podkreślił, że
oprócz stanowienia prawa Senat II Rzeczypospolitej odegrał również rolę protektora polskiej emigracji i Polaków za granicą. Przypomniał, że marszałek
Wojciech Trąmpczyński patronował przygotowaniom
do I Zjazdu Polaków z Zagranicy w 1929 r., w wyniku którego powstał później Światowy Związek Polaków. Dzięki aktywności i zaangażowaniu marszałków
Juliana Szymańskiego i Władysława Raczkiewicza
zaś stworzono ramy organizacyjne i koordynowano
współpracę urzędów i organizacji krajowych z organizacjami polonijnymi na całym świecie. 2 IX 1939 r.
odbyło się ostatnie posiedzenie Senatu II RP. Obrady
trwały zaledwie 25 minut. Tego samego dnia prezydent Władysław Raczkiewicz rozwiązał obie izby,
a 1 XII 1939 r. zarządził nowe wybory do Sejmu i Senatu, które miały się odbyć dopiero po ustaniu działań wojennych. „Nikt nie przypuszczał, że przerwa

OBCHODY 90. ROCZNICY PIERWSZEGO POSIEDZENIA SENATU II RP
ta w wypadku Senatu trwać będzie aż 50 lat” – powiedział marszałek Bogdan Borusewicz. Dopiero
4 VI 1989 r. odbyły się pierwsze po II wojnie światowej w pełni demokratyczne wybory do Senatu, zlikwidowanego przez władze komunistyczne w 1946 r.
Jak mówił marszałek, przez ostatnie 23 lata Senat
trwale zapisał się na kartach współczesnego polskiego parlamentaryzmu. Począwszy od I kadencji,
mając niekwestionowaną legitymację demokratyczną, stanął na czele zmian ustrojowych. „Silny społecznym wsparciem podjął prace na rzecz reform
politycznych”. Nawiązując do hasła o stworzeniu samorządnej Rzeczypospolitej, zainicjował prace nad
przywróceniem samorządu terytorialnego, będącego fundamentem demokracji i zdecentralizowanej
władzy. Jak ocenił marszałek, na szczególne uznanie
zasługuje także dorobek Izby w dziedzinie prawa
konstytucyjnego, wykorzystany podczas prac nad
nową ustawą zasadniczą.
„Nie sposób również nie wspomnieć o szczególnej roli, nawiązującej wprost do tradycji przedwojennych, jaką wypełniał Senat, sprawując patronat nad
Polonią i Polakami mieszkającymi poza granicami
naszego kraju. Przez wiele lat nasza Izba nie szczędziła starań na rzecz umacniania więzi z krajem naszych rodaków mieszkających za granicą” – mówił
marszałek Bogdan Borusewicz.

Przypomniał też, że Senat podjął inicjatywę na
rzecz wykonywania wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Uczynił to w poczuciu obowiązku kształtowania w społeczeństwie szacunku dla prawa. Senat
zajął się również uregulowaniem kwestii wprowadzenia w życie konstytucyjnego prawa obywateli do
składania petycji, dzięki którym każdy może zgłaszać prośby, propozycje i wnioski dotyczące spraw
związanych z życiem publicznym.
„Chciałbym oddać hołd wszystkim tym, którzy
przyczynili się do powstania Senatu oraz ugruntowania jego obecnej pozycji w systemie organów
władzy państwowej, w szczególności byłym marszałkom oraz senatorom poprzednich kadencji. Senatorom obecnej kadencji życzę zaś dalszej owocnej pracy dla dobra Rzeczypospolitej” – zakończył
swoje wystąpienie marszałek Bogdan Borusewicz.

Marszałek Sejmu Ewa Kopacz podkreśliła, że
90. rocznica pierwszego posiedzenia Senatu
II RP jest świętem polskiego parlamentaryzmu,
a zatem poniekąd świętem polskiej demokracji. „Warto w tej rocznicy zobaczyć żywotność
i trwałość instytucji demokratycznego państwa”
– dodała. Jak mówiła marszałek Ewa Kopacz, rolą
Senatu i Sejmu nie jest tylko stanowienie prawa.
Obie izby są także „strażnikami ideałów ustrojowych, a wśród nich szacunku dla państwa, praw
mniejszości, prawa do wyrażania odrębności
i odmienności w ramach konstytucyjnego porządku”. Jak stwierdziła, z tego powodu „na nas
spoczywa obowiązek przeciwstawiania się agresji przejawiającej się chociażby w złym języku,
w mowie nienawiści, która niszczy ludzi i nasze
wspólne dobro, jakim jest państwo”.
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Marszałek Sejmu podkreśliła, że ojczyzna to
polskie państwo, jego instytucje, które są dobrem
wspólnym. „Naszym obowiązkiem jest troska o godność i autorytet tych instytucji, wśród których Sejm
i Senat zajmują szczególne miejsce” – powiedziała.
„Jedną z cech nadających trwały charakter demokracji jako ustrojowi jest kontynuacja instytucji
demokratycznych” – mówił z kolei marszałek Senatu V kadencji Longin Pastusiak. Zwracając się do
„senatosceptyków” i tych, którzy uważają Senat za
„efemerydę Okrągłego Stołu”, stwierdził, że Senat,
ze swoimi głębokimi korzeniami w historii RP, ma
również swoje miejsce w XXI w. Marszałek podkreślił, że mimo przeciwności Senat przetrwał i ma
przed sobą przyszłość, bo wciąż wzrasta rola drugich izb parlamentu w Unii Europejskiej.

wymiar. Jego stryjeczny dziadek Józef Buzek uczestniczył w pracach nad konstytucją przywracającą
Senat. Krótko przypomniał także sylwetki 5 marszałków Senatu II RP, którzy w sposób niekonwencjonalny i suwerenny wprowadzali zasady demokracji. Mówiąc o ostatnim posiedzeniu Senatu II RP,
2 IX 1939 r., Jerzy Buzek stwierdził, że uczestniczący
w nim senatorowie dosłownie zrozumieli obowiązek
służenia ojczyźnie i jej obrony. Z ręki hitlerowskiego
i sowieckiego okupanta zginęło 97 senatorów II Rzeczypospolitej. „To zatrważająca liczba” – dodał.
Przywołując swoje doświadczenia z czasów kierowania Parlamentem Europejskim, Jerzy Buzek zwrócił
uwagę na rosnącą rolę drugich izb w parlamentach UE.
Wymienił także 3 funkcje, które – według niego – spełnia Senat. To funkcja symboliczna („rzeczywisty gwa-

Przypominając dokonania Senatu V kadencji, marszałek Longin Pastusiak wyraził żal z powodu pozbawienia Senatu obecnej kadencji środków budżetowych na wsparcie działalności Polonii i Polaków
za granicą i przekazania ich w gestię Ministerstwa
Spraw Zagranicznych. Zwrócił uwagę, że największe
organizacje polonijne dobrze oceniały współpracę
z Senatem. „W ciągu 90 lat Senat odegrał istotną
i pozytywną rolę w kształtowaniu kultury prawnej
i, szerzej, kultury politycznej. Senat reprezentuje te
wartości, których nie może zabraknąć” – zakończył
swoje wystąpienie marszałek Senatu V kadencji.
Reprezentujący rodziny senatorów II RP b. przewodniczący, a obecnie poseł Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek powiedział, że udział w tej uroczystości ma dla niego również osobisty, rodzinny

rant stabilności polskiego parlamentaryzmu i polskiej
demokracji, instytucjonalny i ideowy pomost między
przeszłością a współczesnością”), funkcja kontrolna
(studzenie emocji, dbanie o jakość stanowionego prawa) i funkcja inicjatywna. Ta ostatnia, zdaniem Jerzego Buzka, nie jest w pełni wykorzystywana. Dlatego
w swoim wystąpieniu zaproponował senatorom „rozpoczęcie narodowej dyskusji na temat przyszłości Polski w Unii Europejskiej”. „Na wzór brytyjskiej Izby Lordów Senat mógłby w większym stopniu zajmować się
problematyką zagraniczną, która dotyczy także Unii
Europejskiej. Być może należałoby zwiększyć kompetencje w zakresie współdecydowania w stanowieniu
pewnych unijnych aktów prawnych”, dzięki czemu Polska miałaby szansę stać się liderem w tej dziedzinie”
– dodał b. przewodniczący Parlamentu Europejskiego.
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Podczas uroczystego posiedzenia Izba jednomyślnie, 93 głosami, podjęła uchwałę w 90. rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu II Rzeczypospolitej. Przypomniano w niej, że konstytucja
marcowa z 1921 r. ustanowiła Senat jako drugi,
obok Sejmu, „organ Narodu w zakresie ustawodawstwa”. Został on przywrócony „w nowoczesnej i demokratycznej formie, wzorowanej na
dwuizbowych parlamentach zachodnioeuropejskich”. Już w I kadencji zyskał znaczenie w państwie, „wpływając w istotny sposób na jakość
ustawodawstwa i dając dowody kompetencji, roztropności, umiaru w sporach partyjnych, a przede
wszystkim kierowania się racją stanu w traktowaniu spraw państwowych”. Do 1939 r. Senat pozostał „organem ważnym i twórczym”, w sposób
szczególny dbającym o interesy państwa. „W godzinie dziejowej próby, podczas II wojny światowej, znakomita część senatorów dała świadectwo

patriotyzmu i odwagi. Wielu za Polskę oddało życie” – napisano w uchwale.
Przypomniano też o likwidacji Senatu przez władze komunistyczne w 1946 r. na podstawie „sfałszowanego referendum, poprzedzonego agresywną i kłamliwą kampanią propagandową”. Dopiero
w 1989 r. przywrócono Senat „jako symbol niepodległego bytu państwowego Rzeczypospolitej Polskiej”.
Stał się on ważnym „ogniwem władzy ustawodawczej oraz inspiratorem przeobrażeń wolnościowych
i budowy niepodległego państwa polskiego”.
Na zakończenie uchwały złożono hołd senatorom, którzy „swą postawą i pracą spełnili złożone
ślubowanie. Kierowali się umieszczoną na fryzie sali
posiedzeń ówczesnego Senatu dewizą Salus Reipub-licae suprema lex, która jest aktualna po dziś dzień”.
Uchwałę zakończyła deklaracja: „My, senatorowie
III Rzeczypospolitej, pozostajemy wierni tradycji
polskiego Senatu i Najjaśniejszej Rzeczypospolitej”.
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Wystawa „Marszałkowie Senatu II Rzeczypospolitej”
„Jest to wystawa ukazująca marszałków Senatu
II RP, ale marszałkowie są tylko symbolem kolejnych
kadencji, symbolem Izby” – mówił marszałek Bogdan Borusewicz, otwierając wystawę, przygotowaną
specjalnie z okazji 90. rocznicy pierwszego posiedzenia Senatu II RP. Zwracając się do przedstawicieli rodzin przedwojennych senatorów, podkreślił,
że był to okres ich ciężkiej pracy na rzecz państwa
i całego społeczeństwa, a przedwojenny Senat
wniósł ogromny wkład w odbudowę kraju i systemu
prawnego po latach zaborów. Świeżo po strasznych
wojnach: światowej i z bolszewikami Senat, wybrany w 1922 r., podjął się ciężkiej pracy legislacyjnej.
To samo pokolenie, jak przypomniał marszałek, weszło potem w tragiczny czas wojny i niemieckiej okupacji, którego nie przetrwało około 1/3 przedwojen-
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nych senatorów, pomordowanych i zaginionych. Ich
losów nie znamy często do dziś.
Jak mówił marszałek Bogdan Borusewicz, obchody są
hołdem dla pokolenia, które odbudowało Polskę po latach zaborów, a potem przeniosło ją przez trudny okres
wojny i komunizmu. Senatorowie, niezależnie od opcji
politycznych, dobrze spełnili swój obowiązek. Marszałek przypomniał, że w przedwojennym Senacie zasiadali
przedstawiciele różnych ugrupowań i mniejszości narodowych. Pierwszym marszałkiem seniorem, urodzonym
w 1835 r., był socjalista Bolesław Limanowski, a w IV kadencji – Ukrainiec Antoni Horbaczewski. To, zdaniem
marszałka, pokazuje, w jaki sposób Senat łączył. Na
zakończenie podziękował obecnym na uroczystości senatorom obecnej i poprzednich kadencji. Ich obecność,
zdaniem marszałka, podkreśliła ciągłość Senatu.
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W imieniu rodzin przedwojennych senatorów głos
zabrał Andrzej Wielowieyski – wicemarszałek Senatu odrodzonego po 1989 r., senator V kadencji. Jego
stryjeczny dziadek Józef Wielowieyski był senatorem
III kadencji, członkiem paryskiego Komitetu Narodowego Polskiego Romana Dmowskiego. W swoim wystąpieniu Andrzej Wielowieyski przypomniał m.in. postać Wojciecha Trąmpczyńskiego, marszałka I kadencji,
który wniósł do Senatu ogromne doświadczenie parlamentarne oraz wielkopolski spokój i rozwagę. Cieszył
się powszechnym szacunkiem, także swoich przeciwników politycznych. Władysław Raczkiewicz, marszałek
III kadencji, przekazał natomiast tradycję obywatelską
polskich kresów. Aleksander Prystor i Bogusław Miedziński, najbliżsi współpracownicy Józefa Piłsudskiego
jeszcze z frakcji rewolucyjnej PPS, to typowi przedstawiciele tego tragicznego pokolenia, które wywalczyło
niepodległość, a potem ją utraciło i nie doczekało ponownego jej odzyskania po latach komunizmu.
„Poczytuję sobie za zaszczyt i dumę, że miałem
swój udział w tworzeniu tej Izby po 1989 r.” – mówił dalej Andrzej Wielowieyski. W tym miejscu przy-

wołał postać nieżyjącego już prof. Andrzeja Stelmachowskiego, marszałka I kadencji Senatu III RP,
wybitnego negocjatora i uczestnika obrad Okrągłego Stołu, któremu winni jesteśmy pamięć. Andrzej
Wielowieyski przypomniał także największe, jego
zdaniem, osiągnięcia tamtego Senatu: pakiet ustaw
gospodarczych, które mimo swych błędów i słabości odmieniły polskie życie gospodarcze, reformę samorządową Jerzego Regulskiego prowadzącą nasz
kraj w kierunku Polski obywatelskiej czy rozpoczęcie
przez późniejszą marszałek Alicję Grześkowiak prac
nad nową konstytucją. Jak podkreślił Andrzej Wielowieyski, Senat jest dziś potrzebny nie tylko jako symbol rozwagi, ale przede wszystkim jako niezwykle
ważny korektor legislacyjny, co jest zadaniem trudnym i złożonym wobec obecnych uwarunkowań stanowienia prawa zarówno krajowego, jak i europejskiego. Sprostania temu wyzwaniu wicemarszałek
I kadencji życzył obecnym i następnym senatorom.
Wystawę przygotowało Biuro Komunikacji Społecznej Kancelarii Senatu. Ekspozycja przypomniała sylwetki 5 marszałków przedwojennego Senatu:
Wojciecha Trąmpczyńskiego (I kadencja), Juliana
Szymańskiego (II kadencja), Władysława Raczkiewicza (III kadencja), Aleksandra Prystora (IV kadencja)
oraz Bogusława Miedzińskiego (V kadencja), a także
marszałków seniorów kolejnych kadencji: Bolesława
Limanowskiego, Maksymiliana Marcelego Thulliego,
Antoniego Horbaczewskiego i Leona Wolfa.

W części poświęconej Wojciechowi Trąmpczyńskiemu, pierwszemu marszałkowi Senatu odrodzonego w 1922 r., a wcześniej marszałkowi Sejmu
Ustawodawczego, wybranemu w 1919 r., wybitnemu Wielkopolaninowi, adwokatowi, można było
obejrzeć m.in. jego portret, pędzla Włodzimierza
Bartoszewicza, a także zdjęcia przedstawiające
udział w pogrzebie Władysława Reymonta, w uroczystości odsłonięcia pomnika Fryderyka Chopina
w warszawskich Łazienkach czy spotkanie z nowo
wybranym przez Zgromadzenie Narodowe prezydentem Ignacym Mościckim. Na wystawie znalazły
się również plakaty z kampanii wyborczej do Senatu
I kadencji i fotoreportaż z pierwszych dni pracy Senatu I kadencji, zamieszczony w ówczesnym „Tygodniku Ilustrowanym”.
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Marszałka Senatu II kadencji Juliana Szymańskiego, wybitnego okulistę, założyciela katedry
okulistyki na uniwersytecie w Kurytybie, w Brazylii,
i profesora Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, w czasie wojny współorganizatora i lekarza naczelnego szpitala maltańskiego w Warszawie, opiekuna polskiej emigracji w Stanach Zjednoczonych
i Brazylii, można było zobaczyć m.in. na zdjęciach
ze spotkania Polonii w Brazylii, czy też z otwarcia

króla Jerzego VI. Na kolejnym prezydent wręczał
sztandar 1. Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej
w czerwcu 1944 r. Można było także obejrzeć zestaw
filmów dokumentujących działalność publiczną Władysława Raczkiewicza w latach 1933–1944.
Czwartym marszałkiem niepodległej Polski był
Aleksander Prystor, członek wydziału bojowego
PPS, pułkownik Wojska Polskiego, bliski współpracownik Józefa Piłsudskiego, minister pracy

I Światowego Zjazdu Polaków z Zagranicy. Na wystawie zaprezentowano także atlas oftalmologiczny z 1933 r., opracowany przez Juliana Szymańskiego, z ilustracjami ukazującymi zmiany chorobowe
źrenic, a także zdjęcie dokumentujące odsłonięcie
tablicy pamiątkowej na placu jego imienia przez
syna Leszka w Kurytybie.
Władysława Raczkiewicza, marszałka Senatu
III kadencji, czterokrotnego ministra spraw wewnętrznych i wojewody, prezesa Światowego Związku Polaków z Zagranicy, 30 IX 1939 r. zaprzysiężonego na czwartego prezydenta RP, przypomniał
m.in. portret autorstwa Haliny Karskiej. Na jednym
z zaprezentowanych zdjęć marszałek Władysław
Raczkiewicz otwierał uroczyste posiedzenie Senatu w 10. rocznicę odrodzenia Izby, na kolejnym
stał wśród przedstawicieli władz RP podczas uroczystości żałobnych po śmierci marszałka Józefa
Piłsudskiego. Zdjęcie z czerwca 1940 r. ukazywało
powitanie prezydenta Władysława Raczkiewicza na
londyńskim dworcu Paddington przez brytyjskiego

i opieki społecznej, minister przemysłu i handlu,
a w latach 1931–1933 – premier. W 1940 r., po włączeniu Litwy do ZSRR, został aresztowany przez
NKWD, skazany na karę śmierci, zamienioną później na 10 lat łagrów. Zmarł w więzieniu na Łubiance w Moskwie pod koniec lipca 1941 r., miejsce
jego pochówku pozostaje nieznane. Na wystawie
można było zobaczyć Aleksandra Prystora m.in.
w Borkach na Wileńszczyźnie, gdzie w latach
trzydziestych XX w. zbudował dom, czy z żoną
podczas jasełek dla dzieci pracowników Sejmu
i Senatu. Pokazano także wyjątkową pamiątkę –
jedyną zachowaną legitymację senatorską marszałka Izby, przekazaną Archiwum Senatu przez
córkę chrzestną Aleksandra Prystora.
Ostatnim z marszałków Senatu II RP był Bogusław Miedziński, jeden ze współorganizatorów
i dowódców Polskiej Organizacji Wojskowej,
podpułkownik Wojska Polskiego, żołnierz wywiadu wojskowego, jeden z najbardziej zaufanych współpracowników Józefa Piłsudskiego.
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W 1938 r. został wybrany na marszałka Senatu
V kadencji, 2 IX 1939 r. przewodniczył ostatniemu
posiedzeniu Senatu II RP. Był poszukiwany przez
Niemców listem gończym. W 1940 r. dotarł do
Portugalii. Starał się o przyjęcie do formowanej na
Zachodzie armii polskiej, ale naczelny wódz gen.
Władysław Sikorski był temu przeciwny. W 1946 r.
osiadł na stałe w Londynie. Poświęcone mu fotografie dokumentowały m.in. służbę w legionach
i działalność parlamentarną. Na wystawie znalazła się także „Gazeta Polska” z 30 VIII 1939 r. ze
zdjęciem ukazującym marszałków Sejmu i Senatu
podczas akcji kopania rowów przeciwlotniczych
w Warszawie. Można było również zobaczyć kopię niemieckiego listu gończego z nazwiskiem
Bogusława Miedzińskiego.

Scenariusz wystawy przygotowali Grażyna Rafałowicz i Jarosław Zawadzki z Działu Edukacji Obywatelskiej Kancelarii Senatu, a oprawę plastyczną
opracował Witold Błażejewski.
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„Rok 1922 – początki Senatu II Rzeczypospolitej”
– wykład prof. Tomasza Schramma
Kolejnym punktem obchodów 90. rocznicy
pierwszego posiedzenia Senatu II Rzeczypospolitej był wykład wybitnego historyka, specjalizującego się w historii najnowszej, prof. Tomasza
Schramma z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, poświęcony początkom Senatu
II Rzeczypospolitej. Jak podkreślił historyk, jednym z najważniejszych i najpilniejszych zadań
odrodzonego w 1918 r. państwa polskiego było
utworzenie organów władzy, na czele z parlamentarną reprezentacją społeczeństwa. Nim dobiegł końca listopad 1918 r., ogłoszono wybory
do Sejmu Ustawodawczego, którego najważniejszym zadaniem było uchwalenie konstytucji. Prace nad nią trwały prawie 2 lata. Przedłużały się
wskutek sporów między prawicą i lewicą, z których najgorętszy dotyczył kształtu polskiego parlamentu – czy ma on być jednoizbowy, czy też
dwuizbowy.
Istnienie izby wyższej zostało przesądzone
27 I 1921 r., a w toku debat trwających do marca
określono jej pozycję w systemie ustrojowym Rzeczypospolitej. Rola Senatu była stosunkowo ograni-

czona, m.in. w wyniku kompromisów z lewicą. Jego
poprawki do ustaw Sejm mógł odrzucić większością 11/20 głosów. Izba wyższa nie miała też prawa
do inicjatywy ustawodawczej, zastrzeżonej dla Sejmu i rządu. Powoływana była w wyborach opartych
na tych samych zasadach, co w wypadku Sejmu,
jedynie przy podwyższonym cenzusie dla czynnego i biernego prawa wyborczego (odpowiednio
30 i 40 lat przy 21 i 25 w wyborach sejmowych).
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Przyjęto porozumienie, dające Sejmowi następnej
kadencji prawo do rewizji konstytucji. Oznaczało
to, że na mocy własnej decyzji mógłby wyeliminować izbę wyższą z polskiego systemu ustrojowego.
Senat został więc do tego systemu wprowadzony
niejako na próbę.

Prof. Tomasz Schramm podkreślił, że Senat I kadencji obradował w atmosferze znacznie większej rozwagi i spokoju niż Sejm, a marszałek Wojciech Trąmpczyński starał się, nie bez pewnego powodzenia, aby
w praktyce parlamentarnej rola izby wyższej, mimo
słabej pozycji konstytucyjnej, była szanowana.

Album „Senatorowie. Losy wojenne i powojenne”
Z okazji obchodów 90. rocznicy pierwszego posiedzenia Senatu II Rzeczypospolitej Kancelaria Senatu
przygotowała album „Senatorowie. Losy wojenne i powojenne”. Jego prezentacja odbyła się 28 XI 2012 r.
W publikacji, autorstwa Jarosława Zawadzkiego
z Działu Edukacji Obywatelskiej Biura Komunikacji
Społecznej, przedstawiono losy senatorów II Rzeczypospolitej, zmarłych po II wojnie światowej
w Polsce lub na emigracji. Podczas prezentacji albumu autor podkreślił, że książka jest niezwykle bogata ikonograficznie przede wszystkim dzięki rodzinom przedwojennych senatorów, które udostępniły
swoje domowe archiwa na potrzeby tej publikacji.
Jarosław Zawadzki przypomniał, że album jest
kontynuacją wydanej w 2009 r. książki o losach senatorów II Rzeczypospolitej pomordowanych, zaginionych, zmarłych w latach II wojny światowej. Wyraził nadzieję, że kolejna już publikacja poświęcona
przedwojennym senatorom stanowić będzie dla historyków i badaczy dziejów najnowszych inspirację
do podjęcia studiów nad elitą polityczną II RP.
W albumie znalazły się krótkie notki biograficzne,
dotyczące 205 przedwojennych senatorów, zawiera-

jące m.in. opis ich działalności parlamentarnej czy
okoliczności śmierci. Umieszczono też bogatą ikonografię. Zdjęcia zaprezentowane w albumie przypominają senatorów II RP zarówno w sytuacjach
oficjalnych, jak i bardziej prywatnych. W książce znalazły się także liczne fotografie dokumentów, listów
czy pamiątek po senatorach.
Z okazji obchodów przygotowano także album
„Senat II Rzeczypospolitej. 90. rocznica pierwszego
posiedzenia”, ukazujący dzieje 5 kadencji przedwojennego Senatu, począwszy od 1922 r. aż do ostatniego posiedzenia 2 IX 1939 r. Wydawnictwo, opracowane przez Roberta Stawickiego z Biura Analiz
i Dokumentacji Kancelarii Senatu, zawiera bogaty
wybór dokumentów obrazujących prace i funkcjonowanie Izby (regulamin, sprawozdania stenograficzne z posiedzeń), reprodukcje fotografii z epoki,
obrazów, oficjalne i prywatne zdjęcia marszałków
i senatorów, a także osób mających znaczący udział
w wydarzeniach życia politycznego i publicznego
okresu międzywojennego. W książce znalazły się
m.in. sylwetki marszałków i marszałków seniorów
Senatu II RP.

Wirtualna Tablica Pamięci
Podczas obchodów 90. rocznicy pierwszego
posiedzenia Senatu II Rzeczypospolitej marszałek
Bogdan Borusewicz uruchomił Wirtualną Tablicę
Pamięci, poświęconą senatorom II Rzeczypospolitej. Na stronie internetowej znalazły się sylwetki
155 senatorów pomordowanych, poległych, zaginionych czy zmarłych w czasie II wojny światowej.

20

Jak mówiła podczas uroczystości pomysłodawczyni
tego projektu Grażyna Rafałowicz z Działu Edukacji
Obywatelskiej Biura Komunikacji Społecznej, wirtualna tablica pamięci jest odwzorowaniem tablicy
upamiętniającej senatorów II RP pomordowanych,
poległych, zaginionych, zmarłych w latach II wojny
światowej i powojennym okresie represji, wmurowa-
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nej w holu na parterze gmachu Senatu. Podkreśliła,
że na stronie internetowej obok nazwisk senatorów
znalazły się krótkie notki biograficzne, opisujące
m.in. ich działalność parlamentarną i okoliczności śmierci. Dodała, że strona będzie uzupełniana
w miarę uzyskiwania nowych dokumentów archiwalnych i fotografii, i zwróciła się do obecnych na
uroczystości przedstawicieli rodzin przedwojennych
senatorów o dalsze wspieranie Kancelarii Senatu

w wysiłkach na rzecz przywracania pamięci o przedwojennych senatorach. Prezentując, w jaki sposób
działa strona, Grażyna Rafałowicz zapraszała do korzystania z tej nowej formy zapoznawania się z losami senatorów II RP. Jak poinformowała, Wirtualną Tablicę Pamięci można oglądać na stronie internetowej
Senatu: www.senat.gov.pl po wybraniu linku: „Senat
RP w latach 1922–1939”, można ją także przeglądać
w witrynie edukacyjnej Senatu: www.senat.edu.pl.
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Uroczysty koncert kameralny muzyki polskiej
Wieczorem 28 XI 2012 r. w gmachu Senatu odbył
się uroczysty koncert kameralny muzyki polskiej, przygotowany przez Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego – instytucję, której celem jest
stworzenie jak najlepszych warunków do rozwijania
muzycznych talentów. W programie koncertu znalazły
się utwory Fryderyka Chopina, Ignacego Jana Paderewskiego, Romana Statkowskiego, Krzysztofa Pendereckiego, Grażyny Bacewicz, Henryka Wieniawskiego
i Karola Szymanowskiego. Wystąpili młodzi wykonawcy: 11-letni pianista Bartłomiej Kokot, wiolonczelista
Łukasz Pawlikowski oraz skrzypaczki Aleksandra Kuls
i Justyna Danczowska. Koncert prowadził muzykolog
i dziennikarz muzyczny Marcin Majchrowski.
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Dzień otwarty w Senacie
Z okazji 90. rocznicy pierwszego posiedzenia
Senatu II RP 1 XII 2012 r. Senat otworzył swoje
podwoje dla zwiedzających. Tego dnia przygotowano dla nich szereg atrakcji. Goście mogli obejrzeć m.in. okolicznościową wystawę poświeconą
marszałkom i marszałkom seniorom Senatu II RP,
wysłuchać wykładu prof. Tomasza Schramma,
poświęconego początkom Senatu II Rzeczypospolitej. O wojennych i powojennych losach senatorów II RP opowiadał Jarosław Zawadzki, autor
albumu „Senatorowie. Losy wojenne i powojenne”. W sali posiedzeń ze zwiedzającymi spotkali
się senatorowie Barbara Borys-Damięcka i Marek
Rocki, którzy by przybliżyć gościom kulisy pracy
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parlamentarnej, m.in. przeprowadzili głosowania
przy użyciu specjalnej aparatury wykorzystywanej
przez senatorów.
Zwiedzający mogli także wziąć udział w konkursie wiedzy o Senacie RP. Uczestnicy konkursu,
którzy poprawnie odpowiedzieli na minimum 8
z 15 pytań testu, otrzymywali album poświęcony
przedwojennym senatorom. Podczas wizyty w Senacie goście mogli też zobaczyć gabinet marszałka Bogdana Borusewicza i salę recepcyjną.
Na parterze gmachu Senatu, przy tablicy upamiętniającej senatorów II RP pomordowanych,
poległych, zaginionych, zmarłych w latach II wojny światowej i powojennym okresie represji, przy-
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gotowano specjalne stanowiska komputerowe,
przy których zwiedzający mogli odwiedzić nowo
uruchomioną Wirtualną Tablicę Pamięci, poświę-

coną senatorom II Rzeczypospolitej. Znalazły się
na niej sylwetki 155 senatorów pomordowanych,
poległych, zaginionych czy zmarłych w czasie
II wojny światowej. Zwiedzającym udostępniono
także 2 sale na parterze, będące miejscem obrad
m.in. komisji senackich, noszące imiona marszałków Senatu: II kadencji – Augusta Chełkowskiego
i I kadencji – Andrzeja Stelmachowskiego. Na zwiedzających czekali przewodnicy, którzy opowiadali
o ważnych miejscach w Senacie i odpowiadali na
pytania dotyczące jego funkcjonowania.
Przygotowano również loterię fantową, w której
można było wygrać atrakcyjne nagrody. Opuszczając Senat, goście otrzymywali materiały informacyjne, m.in. broszury edukacyjne dla dzieci i młodzieży,
poświęcone pracy senatorów, historii Izby czy przebiegowi procesu legislacyjnego.

„Senat w tradycji i praktyce ustrojowej Rzeczypospolitej”
Ostatnim akcentem obchodów 90. rocznicy
pierwszego posiedzenia Senatu II RP była konferencja naukowa, przygotowana przez Kancelarię
Senatu we współpracy z Polskim Towarzystwem
Historycznym i Polskim Towarzystwem Nauk Politycznych. 11 XII 2012 r. w sali plenarnej Senatu
zebrali się wybitni historycy i politolodzy, by przypomnieć rolę i znaczenie drugiej izby w polskiej
tradycji i praktyce ustrojowej, a także zastanowić
się nad funkcjonowaniem Senatu w systemach politycznych państw współczesnych i jego obecnością w dyskursie politycznym i naukowym współczesnej Polski.
Otwierając konferencję, wicemarszałek Jan
Wyrowiński stwierdził, że, wpisując się w ciąg wydarzeń jubileuszowych, ma ona ukazać ciągłość
tradycji historycznej Senatu jako instytucji trwale obecnej w systemie rządów demokratycznych
w Polsce. Wicemarszałek podkreślił, że dobiegające właśnie końca uroczystości rocznicowe są
okazją do podsumowań i refleksji. To też pretekst
do koniecznego, zdaniem wicemarszałka, spojrzenia w przyszłość i uświadomienia sobie stojących
przed nami wyzwań. Uczestnikom konferencji

wicemarszałek Jan Wyrowiński życzył kolejnego
spotkania za 10 lat, podczas obchodów 100. rocznicy pierwszego posiedzenia Senatu II RP. Słowa
szczególnej wdzięczności skierował do współorganizatorów konferencji – prezesa Towarzystwa
Historycznego prof. Krzysztofa Mikulskiego i prezesa Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych
prof. Romana Bäckera.
Podczas panelu historycznego, prowadzonego przez prof. Tomasza Schramma z Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Krzysztof Mikulski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

w Toruniu przedstawił genezę, skład i kompetencje
Senatu I Rzeczypospolitej. Jak mówił, początków
kształtowania się izby należy szukać w I połowie
XIV w., w czasach Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego, kiedy narodził się pomysł utworzenia Rady Królewskiej. Pod koniec XV w. stała się
ona częścią sejmu walnego i weszła w skład senatu.
W I Rzeczypospolitej Senat nie doczekał się nigdy
własnego regulaminu obrad i dokładnego określenia
kompetencji ustawodawczych. Był w zasadzie ciałem doradczym, działającym przy królu.
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O Senacie w systemie prawno-ustrojowym II Rzeczypospolitej mówił prof. Włodzimierz Mędrzecki
z Uniwersytetu Warszawskiego. Jak podkreślił, po
odzyskaniu przez Polskę niepodległości powołanie drugiej izby parlamentu poprzedziła ożywiona
dyskusja nie tylko w Komisji Konstytucyjnej Sejmu
Ustawodawczego, ale także na forum publicznym.
Dla ugrupowań i środowisk lewicowych jednoizbowy Sejm był symbolem republikańsko-demokratycznego charakteru państwa. Dla konserwatystów
i przedstawicieli obozu narodowego utworzenie
Senatu nie tylko nawiązywało do polskiej tradycji
ustrojowej, ale także stanowiło ważną ochronę
przed zdominowaniem władzy ustawodawczej
przez radykalną lewicę.

dobrze przyczyniając się do podnoszenia prestiżu
państwa, kultury procesu legislacyjnego i poziomu
publicznej dyskusji.
O interesujących i często nieznanych kulisach
sfałszowanego przez władze referendum ludowego
z 30 VI 1946 r., w wyniku którego w komunistycznej
Polsce zniesiono Senat, mówił prof. Czesław Osękowski z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Do głosowania przeciwko likwidacji Senatu nawoływała
największa partia opozycyjna – Polskie Stronnictwo
Ludowe. Kluczem do korzystnego dla władz wyniku referendum było zdominowanie komisji wyborczych przez Polską Partię Robotniczą. Ważną rolę
odegrały w tym władze bezpieczeństwa. Stosowano
również rozmaite formy represji, m.in. aresztowania

W myśl konstytucji marcowej, w Senacie zasiadało
111 senatorów, wybieranych w wyborach powszechnych, bezpośrednich, tajnych, równych i proporcjonalnych. Zakres władzy Izby był dość ograniczony
– nie miała bowiem prawa do inicjatywy ustawodawczej ani uprawnień politycznych w stosunku do rządu. Senatorowie mogli jedynie zgłaszać interpelacje.
W procesie legislacyjnym Senat miał jedynie prawo
w ciągu 30 dni od uchwalenia projektu przez Sejm
zgłosić swój sprzeciw lub zaproponować wprowadzenie zmian. Sejm te poprawki mógł przyjąć lub
odrzucić kwalifikowaną większością głosów, wynoszącą 11/20.
Wraz ze zmianami politycznymi w II RP zmieniała się także rola Senatu. Jego znacznie wzrosło po
wejściu w życie konstytucji kwietniowej z 1935 r.
Zgodnie z nią, to marszałek Senatu – a nie, jak poprzednio, marszałek Sejmu – miał pełnić funkcję głowy państwa w razie śmierci prezydenta lub niemożności wypełniania przez niego obowiązków. Senat
uzyskał też silniejszą pozycję w procedurach parlamentarnej kontroli rządu. Odrzucenie poprawek
Senatu, w myśl konstytucji kwietniowej, wymagało
większości 3/5 głosów. Jak mówił prof. Włodzimierz
Mędrzecki, mimo iż Senat nie odgrywał decydującej
roli ustawodawczej, nie sposób odmówić mu znaczenia jako instytucji współtworzącej prawo i odrębny polski model życia publicznego. W ramach,
które określiły kolejne konstytucje i realny układ sił
politycznych, wypełniał swoje zadania, co najmniej

pod błahymi pretekstami, akcje Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego przed samym referendum
czy tzw. areszty prewencyjne. Do akcji skierowano
także wojskowe brygady propagandowe, które pojawiły się w 80% miejscowości kraju.
Podane przez władze wyniki referendum odpowiadały na zapotrzebowanie polityczne komunistów. Według źródeł, utajnionych przez blisko
60 lat, na pierwsze pytanie („Czy jesteś za zniesieniem Senatu?”) „tak” odpowiedziało 26,9%
głosujących, na drugie („Czy chcesz utrwalenia
w przyszłej konstytucji ustroju gospodarczego,
zaprowadzonego przez reformę rolną i unarodowienie podstawowych gałęzi gospodarki krajowej,
z zachowaniem ustawowych uprawnień inicjatywy
prywatnej?”) – 42% głosujących, a na trzecie („Czy
chcesz utrwalenia zachodnich granic Państwa
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Polskiego na Bałtyku, Odrze i Nysie Łużyckiej?”)
– 66,9%. Oznacza to, że do pierwszego pytania
„dopisano” 41,1% odpowiedzi „tak”, do drugiego –
35%, a do trzeciego – 24,5%. Skala fałszerstwa była
zatem ogromna.
Mówiąc o politycznych następstwach referendum, prof. Czesław Osękowski podkreślił, że mimo
przewidywań niekorzystnego dla siebie wyniku referendum komuniści nie spodziewali się aż tak dużej
porażki. Opozycja polityczna i niepodległościowe
podziemie uznały natomiast prawdziwy wynik referendum za społeczny sprzeciw dla komunistycznej
wizji państwa.
Podsumowując, prof. Czesław Osękowski stwierdził, że referendum było jednym z najważniejszych
wydarzeń politycznych w powojennej Polsce i stanowiło dla komunistów punkt odniesienia w każdym następnym działaniu politycznym. Odsunęło
w czasie wybory do Sejmu i zamknęło drogę do
powstania w powojennej Polsce dwuizbowego
parlamentu. Referendum osłabiło rolę opozycji politycznej i niepodległościowego podziemia, doprowadziło do polaryzacji frakcji i osłabiło wewnętrznie sojuszników PPR, a przede wszystkim dało
legitymizację władzy PPR.
W drugiej części konferencji odbył się panel politologiczny, prowadzony przez prof. Romana Bäckera
z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wzięli w nim udział: prof. Ryszard Chruściak, prof. Jarosław Szymanek i dr Ryszard Piotrowski z Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. Krzysztof Skotnicki
z Uniwersytetu Łódzkiego.

O miejscu i znaczeniu Senatu, odrodzonego
w 1989 r., w systemie politycznym III RP mówił
prof. Ryszard Chruściak. Jak stwierdził, dla usytuowania Izby wyższej w tym systemie zasadnicze
znaczenie mają normy konstytucyjne, choć istotne
uwarunkowania polityczne mogą niekiedy prowadzić do modyfikacji konstytucyjnej pozycji parlamentu i jego izb. Obecna pozycja Senatu wynika
z obowiązującej konstytucji z 1997 r. Konstytucyjne zapisy dotyczące drugiej izby parlamentu
były przedmiotem wielu komentarzy, szerokich
analiz i studiów zarówno w sferze prawa konstytucyjnego, jak i nauk politycznych. Jak się wydaje,
w ostatnich latach nie pojawiły się jednak żadne
okoliczności podważające czy kwestionujące po-

czynione ustalenia. Zakres obowiązujących regulacji konstytucyjnych odnoszących się do Senatu
można zatem uznać za względnie wyczerpujący.
Następnie prof. Ryszard Chruściak szczegółowo
omówił zgłaszane w ostatnich latach propozycje
zmian konstytucyjnych.
Podsumowując swoje wystąpienie, zauważył, że
charakter ustrojowy i kompetencje Senatu pozostają dyskutowanym zagadnieniem. W projektach
wniesionych do Sejmu nie znalazły się jednak propozycje dotyczące ustrojowej istoty i zasadniczych
kompetencji drugiej izby, zmiany dotyczyły na ogół
kwestii o mniejszym znaczeniu. Za bardziej istotne można uznać propozycje wzmocnienia Senatu w regulacjach dotyczących członkostwa Polski
w Unii Europejskiej. Znacznie dalej idące postulaty zmian znalazły się w niektórych propozycjach
niewniesionych do Sejmu. Dotyczyły m.in. składu
Senatu i zmniejszenia liczby mandatów senatorskich. Jeżeli chodzi o funkcje Izby, to relatywnie
mniejsze zmiany proponowano w postępowaniu
ustawodawczym, zdecydowanie większe natomiast
– w odniesieniu do funkcji kreacyjnej. W opinii prof.
Ryszarda Chruściaka, przedstawione propozycje
nie były przekonująco uzasadnione ani nie mieściły
się w grupie reform, które mogłyby zyskać poparcie głównych sił politycznych reprezentowanych
w Sejmie i Senacie, decydujących o ewentualnych
zmianach w konstytucji.
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O drugich izbach w systemach politycznych
państw współczesnych mówił prof. Jarosław Szymanek z Uniwersytetu Warszawskiego. W jego opinii,
wszystkie właściwie funkcje, jakie zwykło się przypisywać drugiej izbie parlamentu, wynikają z założonego modelu jej reprezentatywności. Dlatego określenie, kogo właściwie Senat ma reprezentować, jest
sprawą podstawową. Od tego, zdaniem politologa,
zależy sens istnienia i działalności drugiej izby. Jeśli
będzie rzeczywiście druga w sensie innego przedstawicielstwa, wtedy może spełniać swoją ustrojową
funkcję, przedkładając nie tylko drugą, ale też kolejne
opinie, tak jak wymaga tego od niej koncepcja izby
refleksji i rozwagi. W przeciwnym razie stanowić będzie całkowite zaprzeczenie słynnego powiedzenia
hrabiego de Montalember, że „najgorsza nawet izba
zawsze jest lepsza od najlepszego przedpokoju”. Prof.
Jarosław Szymanek podkreślił, że dla wzmocnienia
roli Senatu konieczne jest zróżnicowanie oblicza politycznego obu izb poprzez zmianę redystrybucji mandatów, ponieważ konflikt jest siłą ożywczą dwuizbowości. Za bardzo dobry pomysł uznał zaangażowanie
Senatu w relacje unijne.
Według prof. Krzysztofa Skotnickiego z Uniwersytetu Łódzkiego, znaczenie Senatu można wzmocnić,
określając różne terminy wyborów do Sejmu i Senatu, albo – wzorem czeskiego parlamentu – co pewien czas wymieniając część senatorów. Zdaniem
mówcy, 30 dni na rozpatrzenie przez Senat ustawy
przychodzącej z Sejmu to zbyt krótki czas.
W opinii dr. Ryszarda Piotrowskiego, dla zwiększenia podmiotowości Senatu wobec Sejmu należałoby zróżnicować politycznie obie izby. Jego
zdaniem, uniezależnienie polityczne senatorów
byłoby możliwe m.in. dzięki nowelizacji regulaminu
i dodaniu zapisu, że „nie są związani instrukcjami
wyborców ani dyscypliną partyjną”. Mówca proponował także powołanie w Senacie komisji konstytucyjnej, stojącej na straży stanowienia dobrego
prawa, z uprawnieniami do wykrywania korupcji
czy nadmiernego wpływu lobbystów na proces legislacyjny.
W trakcie dyskusji za rozdzieleniem kadencji
Sejmu i Senatu opowiedział się b. senator i prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień.
Za słuszny uznał postulat wydłużenia czasu na
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rozpatrywanie ustaw przez Senat. Jego zdaniem,
należy się także zastanowić nad stworzeniem kodeksu postępowania legislacyjnego. Senator Jarosław Obremski postulował natomiast, by Senat
pilnował spójności stanowionego prawa ze strategiami przyjmowanymi przez państwo. Z jego
punktu widzenia, jako samorządowca, działalność legislacyjna parlamentu pozostaje często
w sprzeczności z nimi.
Podsumowując konferencję, marszałek Bogdan
Borusewicz podkreślił, że potrzebna jest dyskusja o roli Senatu i propozycjach zmian jego działania. Zaznaczył jednak, że jako praktyk i czynny
polityk jest zwolennikiem zmian możliwych. Jak
wskazał, wprowadzenie tych proponowanych
przez politologów w większości wymagałoby
zmiany konstytucji. Przypomniał, że od czasu jej
uchwalenia w 1997 r. do obowiązującej konstytucji wprowadzono tylko jedną zmianę, i to nie
o charakterze ustrojowym. „Musimy zatem poruszać się w przestrzeni, w której możliwe są zmiany, np. przez zmiany regulaminu, wzmacnianie
niezależności senatorów” – mówił. Jak podkreślił,
Senat w ramach swoich kompetencji i możliwości
znajduje nowe pola aktywności. Zmieniając własny regulamin, rozpoczął rozpatrywanie petycji,
podjął się także porządkowania systemu prawnego poprzez dostosowywanie prawa do wyroków
Trybunału Konstytucyjnego. Marszałek dodał,
że większa niezależność senatorów jest do zaakceptowania przez partie polityczne bardziej niż
w wypadku posłów.
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WYBORY
Ustawa o zmianie ustawy
– Przepisy wprowadzające ustawę
– Kodeks wyborczy

U

stawa realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 20 VI 2011 r., w którym stwierdzono
niezgodność z konstytucją art. 16 ust. 1 i 2 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks
wyborczy, m.in. dlatego, że uzależniał on to, czy
wybory będą przeprowadzone według starych czy
nowych zasad, od terminu ich zarządzenia. Przepis utracił moc 21 VI 2011 r. Inicjatorem nowelizacji ustawy był Senat.
Zgodnie z nowelą, do kadencji rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, w trakcie których zaczęły obowiązywać przepisy kodeksu wyborczego,
czyli od 1 VIII 2011 r., są stosowane dotychczasowe
ordynacje wyborcze.
Senat na swoim 20. posiedzeniu przyjął ustawę bez
poprawek. Nowelizacja obowiązuje od 27 XII 2012 r.

Senator Witold Gintowt-Dziewałtowski, sprawozdawca trzech komisji senackich: Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Ustawodawczej w sprawie
ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające
ustawę – Kodeks wyborczy.
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BUDŻET I FINANSE PUBLICZNE
Ustawa budżetowa na rok 2012

N

a 6. posiedzeniu Senat wprowadził 11 poprawek
do ustawy, która przewidywała „zamrożenie”
płac w sferze budżetowej, wzrost wynagrodzeń dla
nauczycieli, waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych i podwyżki dla służb mundurowych. Zgodnie
z ustawą, wydatki budżetu państwa w 2012 r. mają
wynieść nie więcej niż 328 mld 765 mln 688 tys. zł
(wzrost o 15 mld zł), dochody – 293 mld 766 mln
128 tys. zł, deficyt 34 mld 999 mln 560 tys. zł, a deficyt budżetu środków europejskich – 4,5 mld zł. Prognozowany przez rząd wzrost gospodarczy w 2012 r.
to 2,5% PKB, inflacja 2,8%, a bezrobocie przewidywane na koniec roku –12,3%. Dług publiczny w roku
2012 ma wynieść około 830 mld zł, czyli 52,4% PKB.
Wydatki na jego obsługę wzrosną o 2,7%. W projekcie budżetu na rok 2012 zwiększono subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego o 3,8%,
w tym w części oświatowej o 4,8%, na pokrycie
skutków zaplanowanej na 1 IX 2012 r. podwyżki płac
dla nauczycieli oraz innych zmian reorganizacyjnych
w oświacie. Ponadto w marcu przewidziano waloryzację emerytur i rent, a od października – podwyżkę płac funkcjonariuszy służb mundurowych (w sumie ponad 76 mln zł). Straż Graniczna otrzyma na
wzrost pensji 16,4 mln zł, Państwowa Straż Pożarna
– 30 mln zł, Biuro Ochrony Rządu – 2,2 mln zł, a Służba Więzienna – 27,2 mln zł. Ponadto podczas prac
w Sejmie zmniejszono wydatki bieżące na szkoły artystyczne i środki te przeznaczono na podwyższenie
wynagrodzeń pracowników administracyjnych szkół
i placówek oświatowych artystycznych podległych
ministrowi kultury. Dokonano przesunięcia w wydatkach majątkowych na dokończenie realizacji przez
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej zadania o nazwie: „wirówka przeciążeniowa” (ponad 6 mln zł).
W części: „Zdrowie” przesunięto środki w ramach
programów polityki zdrowotnej z wydatków majątkowych na wydatki bieżące. Budżet województwa
małopolskiego dostosowano do jego rzeczywistych
planowanych działań. Dokonano także zmian w części: „Rezerwy celowe”, dotyczących na przykład
utworzenia nowej pozycji pod nazwą: „Współpraca
z Polonią i Polakami za Granicą” z kwotą 53 mln zł,
kosztem budżetu Kancelarii Senatu. Wprowadzono
także nową pozycję pod nazwą: „Digitalizacja zbiorów Ossolineum we Lwowie” z kwotą 1 mln zł.
Komisja budżetu zaproponowała 9 poprawek,
m.in. zmianę przywracającą budżetowi Kancelarii
Senatu środki przeznaczone na opiekę nad Polonią
i Polakami za granicą w wysokości 33 mln zł, a także
podwojenie – z 500 mln zł do 1 mld zł – kwoty limitu upoważnienia dla ministra finansów do udzielania
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Senator Kazimierz Kleina, sprawozdawca stanowiska Komisji Budżetu
i Finansów Publicznych w sprawie ustawy budżetowej na rok 2012.

ze środków budżetu państwa pożyczek dla Banku
Gospodarstwa Krajowego na zwiększenie funduszy
uzupełniających banku. Komisja zaproponowała
także m.in. przesunięcie 1,7 mln zł z wynagrodzeń
funkcjonariuszy Służby Celnej na wynagrodzenia
członków korpusu służby cywilnej. Zmniejszyłoby
to koszty obsługi Służby Celnej. Inna poprawka komisji budżetu polegała na zwiększeniu o 10 mln zł
rezerwy celowej na zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa kosztem wydatków w części: „Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa”. Te zmiany, podobnie jak pozostałe poprawki komisji, zostały poparte
przez Izbę w wyniku głosowania.
Mniejszość komisji budżetu rekomendowała Izbie
23 poprawki, m.in.: przywrócenie Senatowi 65,6 mln
zł na opiekę nad Polonią; zwiększenie dopłat do paliwa rolniczego o 120 mln zł, dotacji i subwencji dla
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o 25 mln zł, subwencji oświatowej dla
jednostek samorządu terytorialnego (500 mln zł);
zwiększenie o 1 mld 130 mln zł wydatków na zwalczanie bezrobocia. Izba nie poparła jednak żadnej
z tych poprawek.
Podczas wielogodzinnej burzliwej debaty senatorowie odnosili się do przeniesienia środków na Polonię z Kancelarii Senatu do MSZ. Przeciwko temu
opowiedziała się senator Janina Sagatowska. „Źle
się stanie, jeżeli senatorowie Rzeczypospolitej nie
obronią swojego wypracowanego przez tradycję
prawa do opieki nad Polonią i Polakami zamieszkałymi na świecie” – powiedziała, składając wniosek przywracający Senatowi ten budżet. Poparł ją
senator Przemysław Błaszczyk, mówiąc, że utrata
tych środków to „duże osłabienie Izby”, a „Senat traci coraz więcej swoich zadań”. W ocenie senatora
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Minister finansów Jan Vincent Rostowski reprezentował rząd podczas senackich prac nad budżetem na 2012 r.

Sprawozdawca wniosku mniejszości Komisji
Budżetu i Finansów Publicznych senator Henryk Cioch.

Krzysztofa Słonia, to „pomysł Ministerstwa Spraw
Zagranicznych na upokorzenie Senatu”. Senator
Mieczysław Gil zaapelował, aby „podejmować takie
decyzje, które utrzymają ukształtowany przez Senat
porządek, dobry porządek względem Polonii”. Senator Grzegorz Bierecki stwierdził, że „gdyby Senat
miał możliwość odrzucenia ustawy budżetowej, to
powinien ją odrzucić”, bo projekt budżetu jest niewiarygodny, doraźny, nietransparentny, pozorny
i humorystyczny. Senator Kazimierz Kutz przeniesienie środków na Polonię nazwał „wyrokiem śmierci
na Senat”, bo opieka nad Polonią była „swoistą kotwicą” Izby. Ocenił jednocześnie, że decyzja polityczna została już podjęta i „nic się nie da w tej sprawie zrobić”. Marszałek Bogdan Borusewicz ocenił,
że dyskusja o opiece nad Polonią jest zarazem debatą nad sensem istnienia Izby. Podkreślił, że uważa
za błąd przesunięcie pieniędzy na Polonię do MSZ.
Przypomniał, że Sejm przyjął poprawkę, która przewiduje pozostawienie w Senacie 10 mln zł. Senacka
komisja budżetu zgłosiła poprawkę, przywracającą
33 mln zł. „To są pieniądze na inwestycje, których

nie chce przejąć Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
a które są rozpoczęte, i to są pieniądze na małe organizacje, których jest 180 i których MSZ też nie chce
finansować” – wyjaśnił marszałek.
W trakcie debaty zgłoszono liczne wnioski legislacyjne, łącznie Izba rozpatrzyła ich 191. Oprócz
zmian rekomendowanych przez Komisję Budżetu i Finansów Publicznych wśród przyjętych poprawek znalazła się m.in. propozycja senatorów
Kazimierza Kleiny i Bogdana Borusewicza, aby
zmniejszyć wydatki Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o 500 tys. zł i Krajowej Rady Sądownictwa
o 300 tys. zł, a te środki przeznaczyć na dofinansowanie archiwistyki społecznej. Izba poparła też
poprawkę senatora Kazimierza Kleiny, powodującą
przesunięcie 2 mln zł z rezerwy celowej, związanej z programem współpracy na rzecz demokracji
i społeczeństwa obywatelskiego, i przeznaczenie
tej kwoty na wydatki w części: „Sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii
Europejskiej”, gdzie dodano by rozdział: „Pomoc
zagraniczna”.
Sejm zaakceptował 10 senackich poprawek. Odrzucił tylko zmianę, polegającą na zwiększeniu
o 23 599 tys. zł wydatków w części: „Kancelaria Senatu”, przeznaczonych na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą, przy jednoczesnym zmniejszeniu
rezerwy celowej na współpracę z Polonią, i wydatków w części: „Sprawy zagraniczne”.
Ustawa weszła w życie 15 III 2012 r.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw
w związku z realizacją ustawy budżetowej
W nowelizacji zawarto rozwiązania uzupełniające plan finansowy państwa na 2013 r. Jeden z jej
najważniejszych celów to zahamowanie szybkiego
wzrostu długu publicznego w Polsce, tak aby w roku
2013 nie został przekroczony drugi próg ostrożnościowy (55% PKB), określony w ustawie o finansach
publicznych. Ponadto ustawa przewidywała m.in.

„zamrożenie” na poziomie 2012 r. wynagrodzeń
w jednostkach i podmiotach prawnych sektora finansów publicznych (wyjątki dotyczyły: rzecznika
praw obywatelskich, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Krajowego Biura Wyborczego i rzecznika praw
dziecka), „zamrożenie” na poziomie 2008 r. wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska
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Senator Marek Martynowski (siedzi), sprawozdawca wniosku Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

państwowe (wyjątki to np. służby mundurowe czy
pracownicy szkół wyższych) czy maksymalne wysokości wynagrodzeń pracowników wynagradzanych
według tzw. ustawy kominowej, a także „zamrożenie” odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ustawie założono również włączenie do
wyrobów opodatkowanych akcyzą suszu tytoniowego, podwyższenie akcyzy na wyroby tytoniowe (5%
na papierosy, czyli wzrost cen o 68 gr za paczkę)
oraz obniżenie stawki akcyzy na niektóre wyroby
niskoalkoholowe, wyprodukowane na bazie jabłek
i gruszek, np. cydr i perry, do 97 zł od 1 hektolitra
wyrobu gotowego.
W nowelizacji znalazły się też przepisy, mające
umożliwić w 2013 r. tworzenie w budżecie państwa
rezerwy celowej, przeznaczonej na wydatki budże-

towe w wysokości odpowiadającej planowanemu
przyrostowi dochodów związanych z dokonanymi
zmianami organizacyjnymi.
Dokonano też zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy umożliwiających
finansowanie staży podyplomowych oraz szkoleń
specjalistów lekarzy, lekarzy dentystów i innych osób
związanych ze służbą zdrowia. Ponadto w ustawie
zaproponowano zmiany związane z funkcjonowaniem PFRON, a także utrzymanie ograniczeń związane z odliczaniem VAT przy zakupie samochodów
osobowych do ładowności do 3,5 t i paliwa do nich.
Podczas 22. posiedzenia Senat wprowadził 3 poprawki do nowelizacji. Pierwsza z nich wydłużała
termin na składanie deklaracji podatkowych dotyczących sprzedaży suszu tytoniowego z 10 dni do
25. dnia miesiąca po dniu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Druga zmiana wyłączała z „zamrożenia” środki na utworzenie etatów w Centralnym Ośrodku Informatyki, który będzie pracował
nad projektem „pl.ID” i Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców. Trzecia poprawka zakładała, że
wysokość wynagrodzeń w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych nie będzie mogła przekroczyć poziomu ustalonego w planie finansowym rzecznika na
2013 r. Uprawniła też ministra finansów do wyrażenia zgody na podwyższenie wynagrodzeń w tej
instytucji o środki przyznane w ramach programów
zrealizowanych z udziałem środków europejskich.
Nowelizacja zacznie obowiązywać 1 I 2013 r.
z wyjątkiem 2 przepisów, które weszły w życie
24 XII 2012 r.

Nowelizacje ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Senat na 14. posiedzeniu wprowadził 5 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
wprowadzającej mechanizm nowacji rozliczeniowej. Dotyczyła ona rozliczania transakcji zawieranych na rynku finansowym (giełdy papierów wartościowych i rynki pozagiełdowe). Polegała m.in.
na tym, że w chwili przyjęcia przez izbę rozliczeniową transakcji do rozliczenia izba – która tym
samym staje się bezpośrednio odpowiedzialna za
rozliczenie transakcji – wstępuje w prawa i obowiązki stron umowy, czyli sprzedającego i kupującego. Wzmacnia to znacznie system dokonywania
rozliczeń, gdyż izba rozliczeniowa musi doprowadzić do rozliczenia transakcji, choćby wiązało się to z wykorzystaniem jej własnego majątku
w celu spełnienia świadczeń. Polska jest jednym
z ostatnich krajów, w których rozwiązanie to nie
zostało uregulowane w przepisach. W nowelizacji rozszerzono także katalog transakcji objętych
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ochroną w zakresie postępowań upadłościowych,
naprawczych i egzekucyjnych oraz likwidacyjnych
o transakcje warunkowe, tzw. repo.
Senackie poprawki miały charakter redakcyjny, doprecyzowujący, zapewniały też ustawie konsekwencję w zakresie rozróżnienia między obowiązkami
wynikającymi z rozliczenia transakcji oraz prawami
lub obowiązkami wynikającymi z samej transakcji.
Sejm zaakceptował wszystkie zmiany wprowadzone przez Senat. Nowelizacja weszła w życie
4 VIII 2012 r.
Na 20. posiedzeniu Senat przyjął bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych
ustaw, wdrażającą dyrektywę 2010/78/UE, która
zwiększa integrację nadzoru finansowego w Europie oraz bezpieczeństwo rynku finansowego.
Przewiduje współpracę oraz wymianę informacji
między Komisją Nadzoru Finansowego a Europejskim Systemem Nadzoru Finansowego (ESNF) odpowiedzialnym za sektory: bankowości, ubezpieczeń, pracowniczych programów emerytalnych
i papierów wartościowych. W skład ESNF, który
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funkcjonuje w UE od 1 I 2011 r., wchodzą: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, Europejski Urząd
Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. Ustawa nakłada na Komisję Nadzoru Finansowego obowiązek
powiadamiania właściwego europejskiego urzędu
nadzoru w szczególności o wydanych albo cofniętych zezwoleniach dotyczących wykonywania
działalności na rynku finansowym oraz o wypadkach odmowy wydania takiego zezwolenia. W ramach nadzoru skonsolidowanego KNF będzie mogła także przejąć zadania innego organu nadzoru
państwa unijnego albo delegować na niego swoje
zadania.
Nowelizacja weszła w życie 26 XII 2012 r.

Sprawozdawca Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w sprawie
nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi senator
Witold Sitarz.

Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych
oraz ustawy o podatku od towarów i usług
Nowelizacja, która wejdzie w życie 1 I 2013 r.,
przewiduje, że w wyjątkowych sytuacjach nie będą
stosowane tzw. procedury ostrożnościowo-sanacyjne, czyli ograniczenia wynikające z przekroczenia
tzw. pierwszego i drugiego progu ostrożnościowego,
odpowiednio 50% i 55%, przez relację państwowego długu publicznego do PKB. Chodzi o ograniczenie wpływu wahań kursów walut obcych i prefinansowania pożyczek budżetu państwa w następnym
roku budżetowym. Na koniec roku dług publiczny
w walutach obcych przelicza się według ich średniego kursu, ogłaszanego przez NBP w ostatnim dniu
roboczym danego roku. Według nowych przepisów, państwowy dług publiczny będzie przeliczany

na złotówki także z zastosowaniem średniej arytmetycznej średnich kursów walut obcych ogłaszanych
przez NBP w dni robocze w roku budżetowym, za
który ogłaszana jest relacja. Tak wyliczona kwota
zostanie pomniejszona o sumę wszystkich wolnych
środków, będących w dyspozycji ministra finansów
na koniec roku budżetowego, służących finansowaniu pożyczek budżetu państwa w kolejnym roku
budżetowym. Jeśli wartość tej relacji do PKB będzie
mniejsza niż 50% lub 55%, ograniczenia wynikające
z procedury ostrożnościowej i warunkowe podniesienie podatku VAT nie wejdą w życie.
Podczas 23. posiedzenia Izba przyjęła ustawę bez
poprawek.
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DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności
przedsiębiorców, wynikających z realizacji
udzielonych zamówień publicznych

S

enat na 15. posiedzeniu przyjął bez poprawek
ustawę, zakładającą, że małe i średnie firmy,
a także mikroprzedsiębiorstwa, które pracowały
przy budowie autostrad, a nie otrzymały zapłaty
za pracę, będą mogły zwrócić się do generalnego
dyrektora dróg krajowych i autostrad o wypłatę
im pieniędzy z Krajowego Funduszu Drogowego,
które zostaną odzyskane od wykonawców zalegających z zapłatą.
Resort transportu przygotował tę specustawę po
tym, jak podwykonawcy pracujący przy jednym
z odcinków A2 między Łodzią a Warszawą zagrozili protestami po ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej
firmy DSS, która była im winna pieniądze. Podczas
prac sejmowych ustawa wzbudzała liczne kontro-

wersje. Wskazywano m.in., że nie obejmuje wszystkich poszkodowanych przedsiębiorców i dlatego
może być uznana za niekonstytucyjną.
Marszałek Bogdan Borusewicz powołał się na opinię Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
w której wyrażono obawę, że płacenie podwykonawcom środkami z Krajowego Funduszu Drogowego może być uznane za pomoc publiczną, niedozwoloną w Unii Europejskiej.
W trakcie debaty wniosek o odrzucenie ustawy
zgłosił senator Andrzej Matusiewicz. Inni senatorowie postulowali natomiast wprowadzenie 12 zmian.
Izba poparła jednak stanowisko Komisji Gospodarki
Narodowej i przyjęła ustawę bez poprawek.
Ustawa weszła w życie 3 VIII 2012 r.

Senator Stanisław Iwan, sprawozdawca Komisji Gospodarki Narodowej w sprawie ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych
należności przedsiębiorców wynikających z realizacji udzielonych
zamówień publicznych.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych
oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi
Nowelizacja miała na celu wdrożenie do polskiego prawa przepisów tzw. dyrektywy obronnej
PE i Rady, która dotyczy procedur udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi
przez instytucje lub podmioty realizujące zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, w tym m.in.: ochrony interesów gospodarczych państw członkowskich, większej swobody
zamawiających w zakresie udzielenia zamówień,
szybkości przeprowadzenia postępowania, zastosowania trybów niekonkurencyjnych, ochrony
interesów zamawiającego w zakresie bezpieczeństwa dostaw i ochrony informacji niejawnych.
W nowelizacji znalazł się ponadto nowy rozdział,
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zawierający przepisy odnoszące się do zamówień
w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Nowelizacja ma zwiększyć przejrzystość udzielania
zamówień publicznych – wprowadziła obowiązek
publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej albo Biuletynie
Zamówień Publicznych. Powinno to umożliwić
wszystkim zainteresowanym ubieganie się o zamówienie na równych zasadach z zachowaniem
wymogów uczciwej konkurencji.
Podczas 18. posiedzenia poparcie Izby uzyskało 30 poprawek, w większości technicznych, legislacyjnych i ujednolicających terminologię. Senat
zdecydował także, że zamawiający może zweryfi-
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Sprawozdawca Komisji Obrony Narodowej w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy
o koncesji na roboty budowlane senator Władysław Ortyl.

kować zdolność wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia, w szczególności
jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i do-

świadczenia. Wykonawca z kolei ma prawo odwołać się od wykluczenia z przetargu do Krajowej Izby
Odwoławczej.
Sejm przyjął 15 senackich poprawek. Odrzucił
8 zmian o charakterze legislacyjnym i redakcyjnym. Ponadto posłowie nie zgodzili się wykreślić
określenia miejsca zamieszczenia opisu przedmiotu zamówienia, a także na to, aby obowiązkiem wykonawcy było dostarczenie informacji
o miejscu zamieszkania podwykonawców. Sejm
nie poparł też poprawki, polegającej na dodaniu
przepisu, określającego sposób postępowania
z materiałami niejawnymi związanymi z postępowaniem o udzielenie zamówienia w dziedzinach
obronności i bezpieczeństwa. Zrezygnował również z nałożenia na zamawiającego obowiązku
przekazywania do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE ogłoszenia o ustanowieniu systemu
kwalifikowania wykonawców.
Nowelizacja wejdzie w życie 20 II 2013 r.

Ustawa o redukcji
niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce
W intencji rządu, projektodawcy ustawy, przyjęte
rozwiązania m.in. ograniczą zatory płatnicze i poprawią płynność finansową firm, zmniejszą obowiązki
biurokratyczne przedsiębiorców, zwiększą transparentność w relacjach między podatnikami a organami skarbowymi i poprawią atmosferę wokół partnerstwa publiczno-prawnego. Ustawa, która wejdzie
w życie 1 I 2013 r., zakłada m.in. wprowadzenie tzw.
kasowej metody rozliczenia VAT dla firm o rocznych
obrotach do 1,2 mln euro. Firmy takie będą mogły
odprowadzać VAT nie po wystawieniu faktury, ale
dopiero po uzyskaniu za nią zapłaty. Dotychczas
podatnik, który obecnie korzysta z rozliczenia kasowego i nie otrzymał zapłaty, po 90 dniach i tak
musiał odprowadzić podatek. Odbiorca faktury nie
będzie mógł odliczyć podatku naliczonego z faktury

przez niego niezapłaconej ani włączyć takiej faktury
w koszty uzyskania przychodu.
Ustawa wprowadziła również możliwość odliczenia VAT od faktury zapłaconej częściowo, skrócenia terminu na rozliczenie tzw. złych długów ze
180 do 150 dni oraz odformalizowania procesu
korygowania deklaracji w związku ze „złymi długami”. Przewidywany zwrot VAT dla firm z urzędu
skarbowego, zgodnie z nowymi przepisami, może
służyć jako zabezpieczenie kredytu dla przedsiębiorcy. W opinii rządu, to kwota 70 mld zł rocznie,
co powinno zachęcić do utworzenia nowych instrumentów kredytowych i zwiększyć zdolności kredytowe przedsiębiorców. Ponadto w ustawie skrócono minimalny czas trwania leasingu nieruchomości
z 10 do 5 lat i objęcie leasingiem wieczystego użytkowania.
Na 22. posiedzeniu Izba przyjęła ustawę bez poprawek.

Senator Leszek Czarnobaj, sprawozdawca dwóch komisji senackich: Gospodarki Narodowej oraz Budżetu i Finansów Publicznych
w sprawie ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych
w gospodarce.
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PODATKI
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Z

6 poprawkami na swym 19. posiedzeniu Senat
przyjął nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mniejszość Komisji
Budżetu i Finansów Publicznych zaproponowała odrzucenie ustawy, ale Izba nie poparła tego wniosku.
Zdecydowała natomiast, że odliczenie wydatków na
Internet będzie przysługiwało przez 2 kolejne lata
podatkowe tylko osobom, które wcześniej nie korzystały z tej ulgi (poprawka zgłoszona przez senatora
Kazimierza Kleinę). Dwie senackie poprawki umożliwiają potrącenie kosztów poniesionych po zakończeniu roku podatkowego przy rozliczaniu kosztów
wyższych niż ryczałtowe, a także rozliczenie kosztów rzeczywistych również podatnikom osiągającym
koszty uzyskania przychodów wyższe niż 42 764 zł
i nie przekraczające 50% uzyskanych przychodów.
Dwie kolejne zmiany miały charakter porządkowy.
Zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych przede wszystkim dotyczą kosztów uzyskania przychodu z tytułu praw własności intelektualnej, ulgi z tytułu użytkowania Internetu i ulgi
z tytułu wychowywania dzieci. Ustawa ograniczyła
stosowanie 50-procentowej stawki kosztów uzyskania przychodów z tytułu praw własności intelektualnej. Roczny limit to 42 764 zł. Nowela zmieniła też
zasady funkcjonowania ulgi z tytułu wychowywania

dzieci. Zwiększono wysokość ulgi dla rodzin z 3 i więcej dzieci: to 1/6 kwoty zmniejszającej podatek na
1. i na 2. dziecko, 1/4 kwoty zmniejszającej podatek
(139,01 zł) na 3. dziecko oraz 1/3 kwoty zmniejszającej podatek (185,34 zł) na 4. i każde kolejne dziecko. Nie zmieniono wysokości ulgi dla rodzin z 1 lub
2 dzieci, ale przyznanie ulgi dla rodzin z 1 dzieckiem
uzależniono od kryterium dochodowego (roczny
dochód nie może przekraczać 112 000 zł). Ponadto
ustawa zlikwidowała tzw. ulgę internetową.
Sejm zaakceptował wszystkie senackie poprawki.
Nowelizacja zacznie obowiązywać 1 I 2013 r.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów
i usług oraz niektórych innych ustaw
Nowela wprowadziła nową zasadę odprowadzania
podatku VAT. Zgodnie z nią, obowiązek podatkowy
powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub
wykonania usługi. Podatek będzie wymagalny w miesiącu dokonania dostawy lub wykonania usługi. Podniesiono także stawkę VAT z 8 do 23% na wyroby
sztuki ludowej, rękodzieła oraz rzemiosła ludowego
i artystycznego, a także opodatkowano stawką 23%
usługi pocztowe niepowszechnie świadczone przez
operatora publicznego. Doprecyzowano też przepis,
że stawka obniżona na usługi gastronomiczne nie
obejmuje kawy zabielanej, oraz regulacje dotyczące
zwolnienia od podatku VAT w sektorze budowlanym.
Podczas 22. posiedzenia Izba wprowadziła 12 poprawek do ustawy, w większości o charakterze porządkowym. Senat ponadto m.in. zmienił termin
wejścia w życie całej ustawy i części przepisów. Postanowił też, że przy dostawie mediów podatnicy
nie będą mieli obowiązku wystawiania faktur dokumentujących otrzymanie zaliczek.
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Sejm przyjął wszystkie senackie poprawki. Zgodnie z nimi, nowelizacja wejdzie w życie 1 IV 2013 r.,
a część przepisów – 1 I 2014 r.

Sprawozdawca Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w sprawie nowelizacji ustawy o podatku
od towarów i usług senator Piotr Gruszczyński (z prawej strony).
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Ustawa o zmianie ustawy o podatku tonażowym
oraz niektórych innych ustaw
Zmiany zaproponowane w nowelizacji wynikają
z konieczności dostosowania polskich regulacji do
decyzji Komisji Europejskiej z 2009 r. o uznaniu systemu podatku tonażowego w międzynarodowym transporcie morskim w Polsce za zgodny z wewnętrznym
rynkiem UE. W noweli zawarto przepisy, które zmieniły niektóre zasady korzystania z podatku tonażowego
odprowadzanego od dochodów osiąganych przez
przedsiębiorców żeglugowych, eksploatujących morskie statki handlowe w żegludze międzynarodowej.
Na 22. posiedzeniu Izba wprowadziła do nowelizacji 5 poprawek, głównie legislacyjnych. Postano-

wiła ponadto, że w razie przejęcia przez przedsiębiorcę żeglugowego opodatkowanego podatkiem
tonażowym innych przedsiębiorców żeglugowych,
opodatkowanych takim podatkiem, okresem opodatkowania jest okres opodatkowania przedsiębiorcy przejmującego. Senat doprecyzował też przepis
przejściowy, określający wpływ nowego prawa na
armatorów, którzy wybrali opodatkowanie podatkiem tonażowym pod rządami dotychczasowych
przepisów.
Sejm przyjął wszystkie poprawki. Nowelizacja
wejdzie w życie 1 I 2013 r.
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OPŁATY CELNE I LOTNISKOWE
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo celne

N

owelizacja, obowiązująca od 25 X 2012 r., dostosowała krajowe przepisy dotyczące poboru
przez organy celne opłat z tytułu przeprowadzonych
badań lub analiz towarów do prawa unijnego, ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny. Nowelizacja
zniosła te opłaty. Ponadto wykonała wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2011 r., na podstawie którego
25 XI 2012 r. stracił moc obowiązującą przepis dotyczący stawki opłaty za przechowanie w depozycie organu celnego towarów zajętych. Nowelizacja
w ustawie – a nie, jak dotychczas, rozporządzeniu
– określiła dolną i górną granicę opłaty za przechowywanie w depozycie urzędu celnego towarów zajętych zgodnie z przepisami Wspólnotowego Kodeksu Celnego. Całkowita opłata nie może być wyższa
od wartości celnej towaru i niższa niż równowartość

10 euro. Ponadto w nowelizacji przewidziano, że
minister właściwy do spraw finansów publicznych,
określając w drodze rozporządzenia stawkę opłaty za
przechowywanie towaru w depozycie lub magazynie
prowadzonym przez organ celny, uwzględni wartość
celną lub rynkową towaru przechowywanego w tych
miejscach. Będzie ona ustalana na podstawie rynkowej wartości towaru identycznego lub podobnego.
Jednocześnie w mocy pozostał przepis, że minister
finansów, określając stawkę opłaty za czynności
wykonane na wniosek osoby zainteresowanej poza
urzędem celnym lub poza czasem pracy urzędu,
uwzględni charakter tych czynności.
Na swym 17. posiedzeniu Izba przyjęła nowelizację z 1 poprawką redakcyjną, zaakceptowaną następnie przez Sejm.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze
Nowelizacja, przyjęta przez Senat bez poprawek
na 24. posiedzeniu, wdrożyła do polskiego porządku
prawnego dyrektywę 2009/12/WE w sprawie opłat
lotniskowych. Nakłada ona na państwa członkowskie
Unii Europejskiej obowiązek ustalenia zharmonizo-

Podczas senackich prac nad nowelizacją prawa lotniczego rząd reprezentował wiceminister transportu Tadeusz Jarmuziewicz (siedzi,
podczas rozmowy z senatorem Aleksandrem Świeykowskim).

wanego systemu konsultacji i nadzoru nad opłatami
lotniskowymi na lotniskach obsługujących powyżej
5 mln pasażerów rocznie, a w wypadku braku tak
dużego lotniska – na największym lotnisku w danym
kraju UE. Dotychczas obowiązujące prawo lotnicze
nie rozróżniało regulacji tych opłat ze względu na
wielkość ruchu pasażerskiego. W związku z tym nowelizacja wprowadziła przepisy wynikające z postanowień dyrektywy dla lotnisk użytku publicznego
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obsługujących rocznie powyżej 5 mln pasażerów.
Jeżeli zaś żadne lotnisko użytku publicznego w Polsce nie spełniałoby tego kryterium – dla lotniska, które obsłużyło największą liczbę pasażerów na terytorium naszego kraju, przy jednoczesnym utrzymaniu
mechanizmu zatwierdzania projektu taryfy opłaty
lotniskowej przez prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Dyrektywa w praktyce dotyczy tylko portu lotniczego na Okęciu, bo tylko on spełnia ten wymóg
– obsługuje około 12 mln pasażerów rocznie.
Zarządzający lotniskiem użytku publicznego obsługującym rocznie powyżej 5 mln pasażerów dodatkowo ma przeprowadzać coroczne konsultacje,
dotyczące funkcjonowania sytemu opłat lotniskowych, wysokości tych opłat i jakości usług świadczonych w zamian za nie, z przewoźnikami stale
korzystającymi z tego lotniska. Po przeprowadzeniu
konsultacji zarządzający lotniskiem użytku publicznego będzie przedstawiał prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego do zatwierdzenia taryfę opłat lotniskowych wraz z jej uzasadnieniem.
W odniesieniu do lotnisk użytku publicznego obsługujących rocznie do 5 mln pasażerów nowelizacja ustanowiła uproszczoną regulację i zniosła obowiązek przedkładania prezesowi Urzędu Lotnictwa
Cywilnego do zatwierdzania wysokości opłat. Taryfa
opłat lotniskowych po jej skonsultowaniu z przewoźnikami lotniczymi będzie wprowadzana przez samego zarządzającego lotniskiem jedynie po przedstawieniu jej prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego
do wiadomości nie później niż 40 dni przed planowanym dniem jej wejścia w życie. W razie naruszenia
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zasad ustalonych w nowych przepisach przewoźnik
będzie się mógł zwrócić do prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z prośbą o interwencję w zakresie
wskazanym przez przewoźnika.
Lotniska obsługujące powyżej 5 mln pasażerów
zostały zobowiązane do przedstawienia korzystającym z nich przewoźnikom planu inwestycyjnego,
który ma być realizowany, i jego wpływu na wysokość opłat lotniskowych.
Nowelizacja wprowadziła także możliwość tworzenia sieci portów lotniczych, stanowiących grupę
lotnisk użytku publicznego pod tym samym zarządem, ustanowienia jednolitego systemu opłat dla
lotnisk wchodzących w skład takiej sieci albo możliwość ustanowienia wspólnego systemu opłat dla lotnisk obsługujących to samo miasto lub konurbację.
Na mocy ustawy z pobierania opłat lotniskowych
zwolniono podmioty wykonujące w interesie publicznym zadania, związane z wykonaniem lotów
wyłącznie w celu przewozu w oficjalnej misji panu-

Sprawozdawca Komisji Gospodarki Narodowej w sprawie nowelizacji prawa lotniczego senator Bogusław Śmigielski.

jącego monarchy i jego najbliższej rodziny, głowy
państwa, przewodniczącego parlamentu lub jego
izby, szefa rządu lub osoby zajmującej stanowisko
równorzędne.
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USŁUGI POCZTOWE
I TELEKOMUNIKACYJNE
Ustawa – Prawo pocztowe

U

stawa, która wejdzie życie 1 I 2013 r., przewiduje liberalizację rynku usług pocztowych zgodnie
z tzw. III unijną dyrektywą pocztową. Wprowadziła
nową definicję samodzielnej usługi pocztowej. Będą
nią nie tylko cały proces od nadania do doręczenia
przesyłki, ale także jego poszczególne etapy, czyli
każda czynność wykonana od momentu przyjęcia
przesyłki do jej doręczenia, np. sortowanie, transport. Wiąże się z tym interoperacyjność świadczenia
pojedynczej usługi przez kilku operatorów, np. jeden
przyjmuje przesyłki, drugi je sortuje, trzeci przewozi
i doręcza. Ustawa zlikwidowała też obszar zastrzeżony w ramach usług powszechnych, dostęp do
których ma zapewniać wyznaczenie operatora pocztowego świadczącego usługi w obrocie krajowym
i zagranicznym. W ustawie ustalono ponadto zasady
dostępu operatorów pocztowych do sieci pocztowej
i elementów infrastruktury pocztowej. Określono też
zakres przedmiotowy usług powszechnych i sposób
ich świadczenia. Operatorzy pocztowi będą mogli
świadczyć usługi na podstawie wpisu do rejestru
operatorów pocztowych w Urzędzie Komunikacji
Elektronicznej, a nie – jak dotychczas – na podstawie zezwolenia. Wzmocniona została ochrona konsumentów. Ustawa rozszerzyła ponadto uprawnienia
regulacyjne prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej adekwatnie do potrzeb i stosowanie optymalnej
metody finansowania kosztu netto, wynikającego
z obowiązku świadczenia usług powszechnych, nałożonego na wyznaczonego operatora.

Senator Andrzej Owczarek, sprawozdawca dwóch komisji senackich: Gospodarki Narodowej i Ustawodawczej w sprawie ustawy
– Prawo pocztowe.

W nowelizacji określono też zakres usług powszechnych, których dostępność jest gwarantowana
przez państwo. Wyłączono z tego druki reklamowe,
przesyłki nadawane przez nadawców masowych
(wysyłający ponad 100 tys. przesyłek rocznie), z wyjątkiem przesyłek nadawanych przez podmioty zaliczone do sektora finansów publicznych. Przyjęto
nowe metody liczenia kosztu, szczególnie kosztu
netto, wynikające z obowiązku świadczenia usług
powszechnych.
Senat na 23. posiedzeniu przyjął ustawę bez poprawek.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne
oraz niektórych innych ustaw
Nowelizacja implementowała unijne regulacje
i dostosowała prawo do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie zakazu uzależniania zawarcia
umowy dotyczącej korzystania z jednej usługi, np. telefonu, od zamówienia innych usług, np. telewizji kablowej czy Internetu. Chodzi również o to, aby operatorzy nie mieli możliwości wymuszania na abonentach
podpisywania długoterminowych i niekorzystnych
umów. Dlatego pierwsza umowa ma obowiązywać
nie dłużej niż 2 lata, będzie można także podpisać
umowę na czas krótszy niż 1 rok, co zwiększy konkurencyjność na rynku usług telekomunikacyjnych.
Nowe przepisy zwiększyły też uprawnienia abonen-
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tów i użytkowników. Regulacje dotyczące umów, regulaminów i cenników muszą mieć jasną, zrozumiałą i dostępną formę, tak aby klient mógł być w pełni
zorientowany w zakresie oferowanych mu usług telekomunikacyjnych. Ponadto nowelizacja ma chronić
abonentów przed obniżaniem poziomu świadczonych usług przez dostawców Internetu. Wprowadziła
też możliwość przeniesienia numeru telefonicznego
do innego operatora w ciągu 24 godzin, a także na
wszystkich dostawców publicznie dostępnych usług
telefonicznych nałożyła obowiązek zapewnienia udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Tzw. czas retencji danych przez operatorów ruchomej publicznej
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sieci telekomunikacyjnej ma wynosić 12 miesięcy. Ponadto nowe przepisy powinny ułatwić prowadzenie
działalności telekomunikacyjnej i inwestycyjnej.
Podczas 20. posiedzenia Senat poparł 20 poprawek, m.in. podwyższył ze 100 do 1000 zł górną
stawkę grzywny za używanie urządzenia radiowego
nadawczego lub nadawczo-odbiorczego bez wymaganego pozwolenia; wydłużył do 10 lat okres, w którym można wznowić postępowanie w sprawie rezerwacji częstotliwości oraz uchylić decyzję w sprawie
rezerwacji częstotliwości; uregulował postępowanie
w sprawie zapewnienia dostępu do infrastruktury te-

lekomunikacyjnej; wyłączył upoważnione podmioty
z obowiązku ponoszenia opłat za prawo do dysponowania częstotliwościami; umożliwił zróżnicowanie
opłat za dysponowanie częstotliwościami w zależności od charakteru gminy, na obszarze której będą wykorzystywane.
Sejm przyjął 18 zmian wprowadzonych przez Senat. Odrzucił poprawki: redakcyjną i pozostawiającą
dotychczasowy termin na dostosowanie do nowych
przepisów umów zawartych przed dniem wejścia
ustawy w życie.
Nowelizacja zacznie obowiązywać 21 I 2013 r.
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TRANSPORT I RUCH DROGOWY
Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych
oraz niektórych innych ustaw

S

enat na 8. posiedzeniu przyjął z 11 poprawkami ustawę, wprowadzającą do polskiego prawa
unijne przepisy, które mają zapewnić wysoki poziom
bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wchodzących w skład transeuropejskiej sieci drogowej.
Nowelizacja przewiduje konieczność czterokrotnego
przeprowadzenia audytu przy budowie nowych odcinków dróg: na etapie koncepcji, projektu, po wybudowaniu, ale przed dopuszczeniem do ruchu, oraz w ciągu
pierwszych 12 miesięcy eksploatacji. Audyt może być
przeprowadzany drogą rynkową, czyli na zamówienie
przez podmiot zewnętrzny, a także przez audytora zatrudnionego w jednostce zajmującej się zarządzaniem
drogami. Ustawa bardzo precyzyjnie reguluje, jaką pozycję w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad będzie zajmował audytor i na czym polega jego
niezależność, ponieważ dyrektywa podkreśla, że audyt
musi być kontrolą i rekomendacją niezależną. Zmiany
proponowane w nowelizacji to także m.in.: wprowadzenie obowiązku klasyfikacji odcinków dróg o dużej
koncentracji wypadków; klasyfikacji odcinków dróg
ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej; określenie wymagań wobec audytora, który przeprowadza
audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego (ukończenie
szkolenia, zdanie egzaminu i uzyskanie odpowiedniego
certyfikatu, wydawanego przez ministra transportu, systematyczne dokształcanie); wprowadzenie obowiązku
sporządzania przez policję sprawozdania z każdego
wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, który
wydarzył się w transeuropejskiej sieci drogowej.
W dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady
Unii Europejskiej z 2008 r. o zarządzaniu bezpieczeństwem infrastruktury drogowej opisano procedury, dotyczące dróg na etapie projektu, budowy
i użytkowania. Dyrektywa zobowiązała wszystkie
kraje członkowskie, aby do grudnia 2010 r. wprowadziły tego typu regulacje do ustawodawstwa krajowego. W Polsce do transeuropejskiej sieci drogowej
należy około 4800 km dróg, którymi zarządzają
generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad (28)
oraz prezydenci miast na prawach powiatu (27).
Większość poprawek przyjętych przez Izbę to
zmiany o charakterze legislacyjnym, porządkującym,

Senator Janusz Sepioł, sprawozdawca Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w sprawie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz
niektórych innych ustaw.

doprecyzowującym. Senatorowie wprowadzili też
przepis, zgodnie z którym na każdym etapie inwestycji drogowej audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego może przeprowadzać audytor będący pracownikiem jednostki wykonującej zadania zarządcy drogi
lub audytor niepozostający z nią w stosunku pracy.
Kolejna poprawka nakłada na zarządcę drogi obowiązek sporządzenia i dołączenia do audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego uzasadnienia swej decyzji o odstąpieniu od uwzględnienia wyniku audytu
na kolejnych etapach budowy i użytkowania drogi.
Zgodnie z inną uchwaloną zmianą, w skład zespołu,
oceniającego wyniki klasyfikacji odcinków dróg ze
względu na koncentrację wypadków śmiertelnych
i bezpieczeństwo sieci drogowej, powinna wchodzić co najmniej 1 osoba mająca kwalifikacje i doświadczenie wymagane ustawą dla audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego. Senat uporządkował
też katalog wymagań wobec osób ubiegających
się o certyfikat takiego audytora. Izba rozszerzyła
również przepis, określający treść sprawozdania ze
śmiertelnego wypadku drogowego, o informację na
temat zawartości środków odurzających w organizmach uczestników wypadku.
Sejm przyjął 9 zmian wniesionych przez Senat, odrzucił 2 poprawki doprecyzowujące.
Nowe przepisy obowiązują od 31 V 2012 r.

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym
Senat na 10. posiedzeniu wprowadził 5 poprawek
redakcyjnych i doprecyzowujących do nowelizacji,
mającej na celu zmianę zasad wykonywania prze-
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wozu okazjonalnego (przewóz osób samochodem
osobowym innym niż przewóz taksówką). Zgodnie
z ustawą o transporcie drogowym, zarobkowy prze-
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wóz osób samochodami osobowymi może być wykonywany taksówką lub samochodem osobowym
niebędącym nią (przewóz okazjonalny). Nowelizacja, obowiązująca od 7 IV 2011 r., uzależniła możliwość wykonywania tego ostatniego od spełniania
przez pojazd kryterium konstrukcyjnego – przeznaczenia do przewozu powyżej 7 osób łącznie z kierowcą. Na mocy przepisów przejściowych zmiany te
znalazły zastosowanie do osób dotychczas świadczących przewozy okazjonalne od 7 IV 2012 r. Zlikwidowało to możliwość świadczenia usług quasi-taksówkowych w ramach przewozu okazjonalnego.
Takiego podziału nie zagwarantowało jednak przyjęte kryterium konstrukcyjne. Nie uwzględnia ono
bowiem różnych form prowadzenia działalności polegającej na świadczeniu przewozów okazjonalnych,
np. w ramach różnego rodzaju uroczystości, ślubów,
wesel, chrzcin, konferencji, sympozjów itp. Okazjonalny przewóz osób samochodami przeznaczonymi
do przewozu mniej niż 7 osób jest możliwy jedynie

Senator Stanisław Jurcewicz, sprawozdawca Komisji Gospodarki
Narodowej w sprawie nowelizacji ustawy o transporcie drogowym.

Sprawozdawca dwóch komisji senackich: Gospodarki Narodowej oraz Budżetu i Finansów Publicznych w sprawie nowelizacji ustawy o transporcie drogowym senator Łukasz Abgarowicz.

w wypadku wykonywania przewozu samochodami
zabytkowymi. Nowelizacja dopuściła wykonywanie
przewozu okazjonalnego samochodami osobowymi
niespełniającymi kryterium konstrukcyjnego, jeżeli
wykonuje go przedsiębiorca na podstawie pisemnej
umowy zawartej w jego siedzibie i po wcześniejszym uiszczeniu, także w jego siedzibie, opłaty ryczałtowej.
Nowelizacja wprowadziła też zmiany dotyczące
Inspekcji Transportu Drogowego. Zgodnie z nimi,
kary pieniężne i grzywny nakładane przez jej inspektorów mają być przekazywane na wyodrębniony
rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Inspekcja Transportu Drogowego
uzyskała też bezpośredni – w drodze teletransmisji
– dostęp do danych zgromadzonych w Krajowym
Rejestrze Sądowym.
Sejm poparł wszystkie poprawki Senatu. Nowelizacja obowiązuje od 29 VI 2012 r.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
oraz niektórych innych ustaw
Podczas 20. posiedzenia Senat poparł przyjęcie
bez poprawek nowelizacji, która wdraża dyrektywę
2007/46/WE, określającą szczegółowe wymagania
homologacyjne. Ich spełnienie jest niezbędne do
dopuszczenia nowych typów pojazdów i ich przyczep, przedmiotów ich wyposażenia lub części do
ruchu drogowego w Unii Europejskiej. W konsekwencji nastąpi obniżenie kosztów po stronie polskich producentów i importerów pojazdów, umożliwi im wejście na rynek przemysłu motoryzacyjnego
na obszarze całej Unii Europejskiej i działanie na
nim. W ustawie zawarto: definicje świadectwa homologacji typu WE oraz krajowego świadectwa
homologacji typu pojazdu; procedury i terminy
dotyczące wzajemnego uznawania w ramach Unii
Europejskiej świadectw homologacji typu dla po-

jazdów kategorii M, N, O; obowiązki państw członkowskich UE oraz producentów w zakresie homologacji typu; zasady postępowania z wnioskiem
producenta o wydanie świadectwa homologacji
typu WE w odniesieniu do pojazdów, przedmiotów ich wyposażenia lub części; tryb postępowania
w sprawach homologacji typu WE; zasady wydawania świadectwa homologacji typu WE dla pojazdów
produkowanych w małych seriach i takich, w których wyposażeniu albo częściach zastosowano
nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne lub technologie; tryb usuwania przez producenta pojazdu
zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym lub
ochrony środowiska w razie ich stwierdzenia w pojazdach wprowadzonych do obrotu; postępowanie
w sprawie kontroli zgodności produkcji; zasady
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Sprawozdawca Komisji Gospodarki Narodowej w sprawie nowelizacji prawa o ruchu drogowym senator Wiesław Dobkowski.

powiadamiania państw członkowskich Unii Europejskiej o wszelkich działaniach związanych z procedurą w zakresie świadectw homologacji typu
WE; procedury działania w wypadku dopuszczenia
jednostkowego pojazdów i pojazdów z końcowej
partii produkcji oraz warunki, jakie musi spełniać
jednostka uprawniona do przeprowadzania badań
homologacyjnych i potwierdzających spełnienie
odpowiednich warunków lub wymagań technicznych pojazdu, aby mogła zostać do tego wyznaczona przez ministra transportu.
Homologacja jest procedurą zatwierdzenia
przez władzę homologacyjną typu pojazdu, przedmiotów wyposażenia lub części. Obowiązek uzyskania świadectwa homologacji typu lub innego
równoważnego dokumentu odnosi się wyłącznie
do pojazdów, przedmiotów wyposażenia i części,
dla których określono wymagania w regulaminach
EKG ONZ i dyrektywach Unii Europejskiej. W Polsce funkcję władzy homologacyjnej pełni minister
właściwy do spraw transportu. Nowy typ pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części, który ma
być wprowadzony do obrotu na terytorium Polski,
powinien spełniać wymagania techniczne odpowiednie dla danej kategorii. Spełnienie tych wymagań potwierdza się w procedurze homologacji
typu. Obowiązek spełnienia odpowiednich wymagań technicznych odnosi się również do sposobu
montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem. W stosunku do określonych typów nowych pojazdów, w tym pojazdów

specjalnych służb lub używanych do celów specjalnych, wprowadzono wyłączenie z obowiązku
uzyskania świadectwa homologacji typu z jednoczesną możliwością uzyskania przez producenta
takiego dokumentu po spełnieniu odpowiednich
wymagań. W ustawie określono zasady uznawania
przez ministra transportu świadectwa homologacji typu wydanego na dany typ pojazdu, zgodnie
z krajową procedurą homologacji typu przez właściwy organ innego niż Polska państwa członkowskiego UE.
Ustawa nakłada też na ministra transportu obowiązek wyznaczenia jednostki uprawnionej do
przeprowadzania badań homologacyjnych lub potwierdzających spełnienie odpowiednich wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia pojazdu do ruchu. Podmiot ubiegający się
o uzyskanie uprawnienia w tym zakresie będzie
zobowiązany spełniać określone warunki (personel o wiedzy i doświadczeniu odpowiednim do
zakresu realizowanych badań, odpowiednie warunki lokalowe, środki i wyposażenie niezbędne
do przeprowadzenia badań homologacyjnych, zachowywanie procedur zgodnych z regulaminami
EKG ONZ i dyrektywami unijnymi). Wyznaczenie
jednostki uprawnionej nastąpi w drodze decyzji administracyjnej po uiszczeniu jednorazowej
opłaty, której wysokość nie może przekroczyć
40 tys. zł.
Dyrektywa 2007/46/WE wprowadza też procedurę jednostkowego dopuszczenia do ruchu pojazdu
wyprodukowanego bądź importowanego w liczbie
1 sztuki rocznie. Badaniu podlegał będzie nie typ, ale
konkretny pojazd. Dotyczy to np. pojazdów zabytkowych czy mających co najmniej 25 lat, uznanych
przez rzeczoznawcę za unikatowe lub o szczególnym
znaczeniu dla udokumentowania historii motoryzacji.
W ustawie określono obowiązki podmiotu wprowadzającego pojazd, przedmiot wyposażenia lub
część w zakresie ich wycofania z obrotu na wypadek nieuzyskania odpowiedniego świadectwa lub
zezwolenia. Minister transportu i właściwy organ
Inspekcji Handlowej zyskają prawo do wydawania
decyzji administracyjnych dotyczących wycofania
z obrotu określonego pojazdu, przedmiotu wyposażenia i części oraz do nakładania kar pieniężnych
za ich niewycofanie z obrotu.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
Celem nowelizacji, rozpatrywanej przez Senat na
23. posiedzeniu, było przyspieszenie wypłat odszkodowań za nieruchomości zajęte przez Skarb Państwa lub samorządy pod budowę dróg publicznych
w wypadku nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o zezwoleniu na realizację inwesty-
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cji drogowej. Ustalenie wysokości odszkodowania
będzie mogło nastąpić w ciągu 60 dni, liczonych od
daty nadania rygoru natychmiastowej wykonalności
decyzji o zezwoleniu na budowę drogi. Nowelizacja
przewidywała także, aby w takiej sytuacji osobom
uprawnionym do otrzymania odszkodowania wypła-
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cano – na ich wniosek, w ciągu 30 dni od jego złożenia – zaliczkę w wysokości 70% odszkodowania
ustalonego przez organ pierwszej instancji w decyzji
o odszkodowaniu.
Senatorowie wprowadzili 3 poprawki do ustawy.
Ujednolicili terminologię, a także zasady zwrotu za-

liczki na odszkodowanie i odszkodowania za zajęte
nieruchomości – zwrot następować ma w kwocie
zwaloryzowanej. Ponadto skorygowali przepis przejściowy w celu jednoznacznego odzwierciedlenia intencji ustawodawcy.
Senackie poprawki poparł Sejm.
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ORGANIZACJA EURO 2012
Nowelizacje ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012

U

stawa o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, obowiązująca od
23 IV 2012 r., miała na celu dodanie do systemu prawa epizodycznego przepisu, wyłączającego w okresie od 1 VI 2012 r. do 4 VI 2012 r. stosowanie ograniczeń w zakresie operacji lotniczych obejmujących
starty i lądowania w porze dziennej i nocnej, wynikających z wymagań dotyczących ochrony środowiska.
Ograniczenia te miały zostać wyłączone w odniesieniu do portów lotniczych: Międzynarodowy Port Lotniczy Jana Pawła II – Balice w Krakowie, Międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice” w Pyrzowicach, Port
Lotniczy Poznań Ławica, Port Lotniczy Wrocław Strachowice, Port Lotniczy Gdańsk imienia Lecha Wałęsy
i Port Lotniczy imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Dodanie tych regulacji wynikało z konieczności
organizacji przez Polskę EURO 2012.
Senat na 9. posiedzeniu poparł wnioski komisji
o przyjęcie nowelizacji bez poprawek. Wcześniej
odrzucono wniosek mniejszości Komisji Samorządu
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska o odrzucenie ustawy, uzasadniany
brakiem przestrzegania norm legislacyjnych.
Ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
UEFA EURO 2012 pozwoliła na sfinalizowanie niezakończonych inwestycji EURO 2012, wymienionych
w rozporządzeniu Rady Ministrów z 29 XII 2009 r.
w sprawie wykazu przedsięwzięć EURO 2012. Zmiana umożliwiła zastosowanie trybów i terminów
przyjętych w obowiązującej ustawie do trwających
i niezakończonych przed rozpoczęciem turnieju procesów inwestycyjnych. Ponadto ustawa zobowiązała
ministra właściwego do spraw transportu, budownictwa i gospodarki morskiej do przedstawiania spra-
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Sprawozdawca Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji
Państwowej oraz Komisji Środowiska w sprawie nowelizacji ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce
Nożnej UEFA EURO 2012 senator Stanisław Hodorowicz.

wozdań z realizacji przedsięwzięć EURO 2012 raz
w roku – Radzie Ministrów do 31 stycznia, a Sejmowi
do 30 marca każdego roku.
Na 17. posiedzeniu Izba odrzuciła wniosek Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu
Terytorialnego i Administracji Państwowej o odrzucenie ustawy, poparła zaś mniejszość komisji, która
rekomendowała wprowadzenie 2 poprawek. Senatorowie zwolnili ministra transportu, budownictwa
i gospodarki morskiej z obowiązku przedstawiania
sprawozdań z realizacji przedsięwzięć związanych
z EURO 2012, a także postanowili o wejściu ustawy
w życie z mocą obowiązującą od 8 VI 2012 r.
Sejm zaakceptował senackie poprawki.
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wprowadziła rozwiązania umożliwiające dopuszczenie do
użytkowania niektórych fragmentów dróg krajowych i autostrad przed rozpoczęciem turnieju mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012
mimo niewykonania wszystkich robót budowlanych, a także niespełnienia wymagań ochrony
środowiska (np. brak ekranów dźwiękoszczelnych
albo niewysianie trawy na pasie zieleni). Od dnia
wydania decyzji w sprawie użytkowania wykonawca będzie miał maksymalnie 9 miesięcy na dokończenie robót lub spełnienie wymagań ochrony
środowiska. W razie przekroczenia tego terminu
organ nadzoru budowlanego rozpocznie z urzędu
postępowanie w sprawie stwierdzenia, czy zostały
wykonane pozostałe prace.
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Sprawozdawca Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
w sprawie nowelizacji ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych
senator Zbigniew Meres.

Nowelizacja miała przyspieszyć oddawanie do
użytku dróg publicznych, zapewnić przejezdność
niektórych dróg krajowych o istotnym znaczeniu dla
organizacji finałowego turnieju EURO 2012. Zaproponowano w niej zmiany w zakresie kompetencji organów wydających decyzje o pozwoleniu na użytkowanie drogi, zrezygnowano z niektórych wymagań,
uzależniających ich wydanie. Decyzję o pozwoleniu
na użytkowanie drogi wydawał wojewoda (drogi
krajowe i wojewódzkie) albo starosta (drogi powiatowe i gminne). Zgodnie z nowelizacją, uprawnienie
takie otrzymały organa nadzoru budowlanego, który
będzie mógł wydać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie drogi, jezdni lub odcinka drogi pomimo niespełnienia przez inwestora wymagań, przewidzianych dla nowych obiektów budowlanych w prawie
ochrony środowiska (m.in. obowiązek zastosowania
odpowiednich środków technicznych i rozwiązań
technologicznych chroniących środowisko).

W noweli zaproponowano ponadto, aby obowiązkową kontrolę budowlaną inwestycji drogowych
mogły przeprowadzać osoby z uprawnieniami budowlanymi, niemające jednak statusu pracownika
właściwego organu nadzoru budowlanego. Głównego inspektora nadzoru budowlanego uprawniono do
przejęcia postępowania w sprawie wydania decyzji
o pozwoleniu na użytkowanie drogi ekspresowej lub
autostrady.
W czasie dyskusji na 10. posiedzeniu Izby senator Andrzej Matusiewicz, w imieniu klubu „Prawo
i Sprawiedliwość”, złożył wniosek o odrzucenie
ustawy, motywując to tym, że jej projekt otrzymał
negatywną opinię Instytutu Badawczego Dróg
i Mostów m.in. „w związku z niewykonaniem pełnej konstrukcji nawierzchni jezdni i niespełnieniem warunków prawa środowiskowego”, w tym
tzw. dyrektywy siedliskowej, dotyczącej ochrony
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej flory i fauny.
Senator ostrzegał też, że nowelizacja pociąga za
sobą skutki finansowe.
Wniosek o odrzucenie nowelizacji nie uzyskał
jednak aprobaty senatorów, którzy poparli stanowisko Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
i przyjęli nowelizację bez poprawek.
Nowe przepisy weszły w życie 19 V 2012 r.
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SAMORZĄD TERYTORIALNY
Ustawa o zmianie ustawy o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego

P

arlament zdecydował o podwyższeniu od
1 I 2013 r. wysokości rezerwy części oświatowej
subwencji ogólnej z 0,25% do 0,4%. W 2012 r. rezerwa wynosiła około 96 mln zł, a od stycznia 2013 r. będzie to 155 mln zł. Rezerwę wprowadzono w 2007 r.,
wynosiła wówczas 0,6% oświatowej subwencji ogólnej. Od 1 I 2012 r. została zmniejszona do 0,25%. Propozycję podwyższenia wysokości rezerwy do 0,4%
przedstawiła sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, ale nie zdążono uchwalić
tej zmiany przed przyjęciem ustawy budżetowej na
2012 r. Środki z rezerwy części oświatowej subwencji
ogólnej przekazywane są samorządom na pokrycie
Senator Tadeusz Arłukowicz, sprawozdawca Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu w sprawie nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski, jeden z autorów wniosku
o odrzucenie nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

części kosztów, m.in. remontów bieżących szkół, na
wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne
nowo oddawanych obiektów, na likwidację skutków
zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych, na wypłatę
odpraw dla nauczycieli zwalnianych w wyniku likwidacji placówek, na kwalifikacyjne kursy zawodowe.
Senat rozpatrzył ustawę na 7. posiedzeniu. W trakcie dyskusji wniosek o odrzucenie ustawy złożyli senatorowie: Stanisław Karczewski, Władysław Ortyl
i Kazimierz Wiatr. Izba odrzuciła go i przyjęła ustawę
w wersji uchwalonej przez Sejm.

Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym
Senat na 11. posiedzeniu przyjął bez poprawek
nowelizację ustawy o samorządzie gminnym, rozszerzającą katalog przeszkód w wykonywaniu zadań
i kompetencji wójta, burmistrza, prezydenta miasta,
które są podstawą przejęcia zadań i kompetencji
przez ich zastępcę. Katalog ten obejmował: tymczasowe aresztowanie, areszt, pozbawienie wolności

za przestępstwo nieumyślne, niezdolność do pracy
z powodu choroby trwającej powyżej 30 dni. Od
22 V 2012 r. przejęcie organu wykonawczego gminy
możliwe jest także w wypadku zastosowania wobec
wójta środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych lub w wykonywaniu
zawodu.

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami
Ustawa, uchwalona 9 XI 2012 r., dostosowuje
prawo do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
z 19 V 2011 r. Stwierdzono w nim niekonstytucyjność przepisu, który pozbawiał część byłych
właścicieli prawa do ubiegania się o zwrot wy-
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właszczonej nieruchomości. Dotyczył on osób, od
których Skarb Państwa nabył nieruchomość w formie umowy na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy
z 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości. Nowelizacja dodaje ten przepis do za-
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wartej w ustawie o gospodarce nieruchomościami
listy przepisów, których zastosowanie na etapie
wywłaszczania nieruchomości może być obecnie
podstawą do ubiegania się o jej zwrot. Ponadto
na mocy nowelizacji przepisy o zwrocie nierucho-

mości będą dotyczyć nieruchomości nabytych nie
tylko na rzecz Skarbu Państwa, ale także gminy.
Izba rozpatrzyła nowelę podczas 22. posiedzenia
i przyjęła ją bez poprawek.
Nowe przepisy wejdą w życie 3 I 2013 r.

Ustawa o odpadach
Ustawa implementuje dyrektywę 2008/98/WE,
dotyczącą gospodarki odpadami w Unii Europejskiej, zastąpi regulację z 2001 r., a wejdzie w życie
23 I 2013 r. W ustawie wprowadzono nowe definicje, np.: „sprzedawca odpadów” (dealer), „pośrednik w obrocie odpadami” (broker) i „zapobieganie
powstawaniu odpadów”, znacznie zmieniono niektóre stosowane dotychczas terminy, np. odzysk,
recykling. Ustalono zasady dokonywania klasyfikacji
odpadów i postępowania z nimi. Określono obowiązki wytwórców odpadów, posiadaczy odpadów
gospodarujących nimi, sprzedawców i pośredników,

Senator Jadwiga Rotnicka, sprawozdawczyni Komisji Środowiska
oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

a także organów administracji publicznej. W ustawie przewidziano też utworzenie rejestru podmiotów wprowadzających na rynek produkty, produkty
w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Integralną część bazy danych o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami będzie stanowić prowadzony przez marszałka województwa
rejestr przedsiębiorstw zajmujących się zawodowo
zbieraniem lub transportem odpadów, pośredników
w obrocie odpadami lub sprzedawców odpadów
oraz zakładów lub przedsiębiorstw, które podlegają
zwolnieniom z wymogów posiadania odpowiednich
zezwoleń. Baza ta będzie źródłem informacji na temat odpadów powstających w kraju. Jej utworzenie
nastąpić powinno najpóźniej w ciągu 36 miesięcy
od dnia wejścia w życie ustawy. Przyjęte reguły postępowania z odpadami mają na celu ochronę życia
i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska, zgodnie
z zasadą zrównoważonego rozwoju.
Senat rozpatrzył ustawę na 23. posiedzeniu i wprowadził do niej 31 poprawek. Zmiany te w większo-

ści miały charakter legislacyjny, doprecyzowujący
i redakcyjny. Izba zdecydowała, że zakaźne odpady
medyczne lub zakaźne odpady weterynaryjne mają
być unieszkodliwiane jedynie poprzez termiczne
przekształcanie w spalarniach odpadów niebezpiecznych. Senatorowie zwiększyli również – do
wysokości od 2 tys. do 10 tys. zł – wymiar administracyjnej kary pieniężnej za transport odpadów bez
zezwolenia lub wpisu do rejestru.
Sejm odrzucił 3 poprawki legislacyjne, w tym zmianę, która umożliwiała gminom stosowanie bardziej
elastycznych zasad ustalania stawek opłat za odprowadzanie odpadów od właścicieli nieruchomości.
W trakcie prac nad ustawą o odpadach Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
oraz Komisja Środowiska wskazały na konieczność
wprowadzenia do niej zmian, które realizowałyby
postulaty przedstawicieli gmin odnośnie do przepisów dotyczących ustalania opłat za odbieranie odpadów komunalnych i gospodarowania nimi. Zmiany
te wykraczały poza materię nowelizowanej ustawy,
dlatego komisje przedstawiły wniosek o podjęcie
inicjatywy ustawodawczej w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Senat pracował nad tym projektem w trybie tzw. szybkiej ścieżki legislacyjnej i na
23. posiedzeniu zdecydował o wniesieniu do Sejmu
projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o zmianie
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
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nach oraz niektórych innych ustaw. Ma on na celu
przede wszystkim umożliwienie gminom wyboru
różnych metod ustalania opłat dla poszczególnych
części obszaru gmin. Obecnie obowiązujące przepisy ustalają wybór jednolitej metody na całym obszarze gminy, co krytykowały samorządy, oceniając
to jako niepozwalające na elastyczne podejście do
wyboru metody, dostosowanej do warunków w poszczególnych częściach gminy. Projekt umożliwia
też gminom, na mocy uchwały rady gminy, przejęcie
od właściciela nieruchomości obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz ich utrzymywa-
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nia w odpowiednim stanie. Wprowadzono również
możliwość finansowania przez gminy, z opłat pobranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
wyposażania nieruchomości w pojemniki i worki do
zbierania odpadów komunalnych, a także utrzymywanie ich w należytym stanie. Do 1 II 2013 r. wydłużono termin, w którym rady gmin zobowiązane
są podjąć uchwały, m.in. w zakresie metod ustalenia,
częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tych
opłat, a także sposobu i zakresu świadczenia usług
przy odbieraniu odpadów komunalnych i gospodarowania nimi.
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OŚWIATA, SZKOLNICTWO WYŻSZE
Nowelizacje ustawy o systemie oświaty

W

2012 r. dwukrotnie nowelizowano ustawę
o systemie oświaty. Ustawa zmieniająca
ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
o zmianie niektórych innych ustaw, obowiązująca
od 2 III 2012 r., przesunęła z 1 IX 2012 r. na 1 IX 2014 r.
termin wprowadzenia obowiązku szkolnego dla sześciolatków. Oznacza to, że dzieci urodzone w 2006
i 2007 r. w latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014
mogą rozpoczynać edukację szkolną, ale nie muszą.
Zdecydują o tym rodzice. W noweli przewidziano
też, że w ciągu 2 najbliższych lat szkolnych nauczyciele wychowania przedszkolnego, w ramach zajęć
z dziećmi 6-letnimi, które będą kontynuować przygotowanie przedszkolne, mają obowiązek rozwijania nabytej wiedzy i umiejętności tych sześciolatków
z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych.

Sprawozdawca Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w sprawie nowelizacji ustawy o systemie oświaty senator Andrzej Misiołek, 5. posiedzenie Senatu.

Senat rozpatrzył tę ustawę na 5. posiedzeniu. Komisja Nauki, Edukacji i Sportu wniosła o przyjęcie ustawy bez poprawek. Komisja Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej zaproponowała poprawkę
skreślającą przepis, zgodnie z którym w ramach zajęć
wychowania przedszkolnego nauczyciel ma rozwijać
wiedzę i umiejętności dzieci 6-letnich kontynuujących przygotowanie przedszkolne z uwzględnieniem
ich potrzeb rozwojowych. Komisja argumentowała to
tym, że zgodnie z zasadami techniki prawodawczej,
w ustawie nie zamieszcza się wypowiedzi, które nie
służą wyrażaniu norm prawnych. Skreślenie tego
przepisu w trakcie dyskusji poparł senator Jarosław
Obremski. W jego ocenie, przepis ten nie jest normą,
ma jedynie uspokoić rodziców, a w przyszłości wywoła dyskusję o problemach związanych z obowiązkiem indywidualizacji pracy nauczyciela z uczniem.
Ostatecznie Izba przyjęła ustawę bez poprawek.

Obecna na posiedzeniu Izby minister edukacji Krystyna Szumilas poinformowała, że we wrześniu 2011 r. do
I klas poszło tylko 20% sześciolatków, ale były też gminy,
w których naukę w szkole rozpoczęło 50, a nawet 100%
6-letnich dzieci. Według niej, miało to miejsce tam,
gdzie samorządy prowadziły dialog z rodzicami.
Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, przyjęta przez
Senat bez poprawek na 17. posiedzeniu, doprecyzowała przepisy tak, by szkoły niepubliczne o uprawnieniach publicznych i szkoły publiczne prowa-

Podczas prac nad nowelą ustawy o systemie oświaty na 5. posiedzeniu Senatu rząd reprezentowała minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas.
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Senator Piotr Wach, sprawozdawca Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
podczas 17. posiedzenia Izby.

Sprawozdawca Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji
Państwowej senator Jarosław Obremski w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych ustaw na 17. posiedzeniu Izby.

dzone przez inne podmioty niż samorządy miały
zapewnione środki z subwencji oświatowej także
za absolwentów kończących zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w kwietniu lub czerwcu w okresie
od miesiąca następującego po miesiącu, w którym
ukończyli szkołę, do końca roku szkolnego. Niejasne
przepisy w tym zakresie spowodowały, że niektóre
samorządy wstrzymały wypłatę tym szkołom dotacji
na absolwentów. Nowe przepisy mają przeciwdziałać pobieraniu przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, które nie realizują obo-

wiązku szkolnego lub obowiązku nauki (np. szkoły
dla dorosłych), dotacji na słuchaczy nieuczęszczających na zajęcia edukacyjne. Środki te przysługują na każdego ucznia uczestniczącego co najmniej
w 50% obowiązkowych zajęć w danym miesiącu.
Ponadto przesunięto z 1 IX 2012 r. na 1 IX 2014 r.
termin wejścia w życie przepisów umożliwiających
prowadzenie niektórych zajęć edukacyjnych oraz
kwalifikacyjnych kursów zawodowych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Nowe przepisy obowiązują od 31 VIII 2012 r.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji
oświatowej oraz niektórych innych ustaw
Nowa ustawa o systemie informacji oświatowej została uchwalona w 2011 r. Przewiduje, że w Systemie
Informacji Oświatowej (SIO), oprócz danych statystycznych o szkołach i placówkach oświatowych oraz
o nauczycielach, znajdą się m.in. dane indywidualne
o uczniach, w tym tzw. dane wrażliwe. Zakres i rodzaj zbieranych danych budziły liczne zastrzeżenia.
Nowela ma zwiększyć poziom anonimowości danych
gromadzonych w SIO, dotyczących m.in. pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej przez przedszkola, szkoły i placówki oświatowe, w tym poradnie
psychologiczno-pedagogiczne. Zgodnie ze zmienionymi przepisami, w lokalnych bazach danych SIO
gromadzi się dane jednostkowe (powiązane z danymi
osobowymi ucznia), a w centralnej bazie SIO – dane
zbiorcze (niespersonalizowane). Informacje dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej
przez przedszkola, szkoły i poradnie psychologiczno-pedagogiczne, a także dane o uczestniczeniu ucznia
w zajęciach wychowania do życia w rodzinie nie będą
przekazywane do bazy danych SIO w powiązaniu
z imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL ucznia.
Wprowadzono też przepisy umożliwiające gromadzenie w bazie SIO informacji o objęciu ucznia
wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka, zajęcia-
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mi rewalidacyjno-wychowawczymi oraz kształceniem
specjalnym w szkole i placówce oświatowej. Informacje o wydanych orzeczeniach i opiniach, przekazywane przez poradnie psychologiczo-pedagogiczne do
bazy danych SIO, także nie mogą zawierać danych
identyfikacyjnych ucznia, a jedynie numer, datę i przyczynę wydania orzeczenia. Szkoła lub placówka oświatowa będzie przekazywać do bazy SIO dane ucznia
dotyczące opinii lub orzeczenia wyłącznie wtedy, gdy
rodzice podejmą decyzję o rozpoczęciu wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-
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-wychowawczych lub kształcenia specjalnego przez
ich dziecko i w tym celu przedłożą w szkole lub placówce oświatowej opinię lub orzeczenie. Dyrektor
szkoły po sprawdzeniu w bazie danych SIO, czy dokument taki został wydany, i po pozytywnym wyniku we-

ryfikacji przekaże do SIO informację o objęciu ucznia
określonym rodzajem kształcenia specjalnego.
W ustawie przewidziano ponadto, że dla szkół
w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz dla zakładów poprawczych i schronisk dla
nieletnich ma być prowadzona jedna lokalna baza
danych SIO. Zrezygnowano także z gromadzenia
w SIO danych szkół, zespołów szkół oraz szkolnych
punktów konsultacyjnych działających przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, wojskowych i konsulatach. Informacje o organizacji kształcenia dzieci
obywateli polskich czasowo przebywających za granicą minister oświaty będzie pozyskiwał z danych
gromadzonych przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.
Senat rozpatrzył nowelizację ustawy o systemie
informacji oświatowej na 17. posiedzeniu i przyjął ją
bez poprawek. Ustawa weszła w życie 31 VIII 2012 r.

Sprawozdawca Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w sprawie nowelizacji
ustawy o systemie informacji oświatowej senator Józef Zając.

Wiceminister edukacji narodowej Tadeusz Sławecki podczas senackiej
debaty na temat nowelizacji ustawy o systemie informacji oświatowej.

Ustawa o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające
ustawy reformujące system nauki
Ustawa, obowiązująca od 19 VII 2012 r., wydłużyła
z 30 IX 2012 r. do 30 IX 2013 r. termin przeprowadzenia
kompleksowej oceny działalności naukowej jednostek
naukowych przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych w celu przyznania tym jednostkom kategorii A,
A+, B lub C. Przesunięcie terminu było konieczne m.in.
z powodu braku przepisów wykonawczych regulujących proces oceny jednostek naukowych. Rozporządzenie jest przygotowywane zgodnie z propozycjami
Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych.
Nowe zasady oceny dotyczą 4 aspektów działania
jednostek naukowych: efektów działalności naukowej, które będą oceniane głównie poprzez publikacje; potencjału naukowego ocenianego poprzez
aktywność kadry; efektów materialnych działalności
naukowej, czyli wdrożeń, ekspertyz, patentów; niematerialnych efektów działalności naukowej. Ocena, prowadzona w grupach odrębnych dla jednostek
naukowych uczelni, instytutów Polskiej Akademii

Nauk i jednostek badawczo-rozwojowych, dotyczy
lat 2009–2012.
Izba przyjęła tę ustawę bez poprawek na swoim
13. posiedzeniu.

Senator Kazimierz Wiatr, sprawozdawca Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawy
reformujące system nauki.
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OCHRONA ZDROWIA,
OPIEKA ZDROWOTNA
Ustawa o zmianie ustawy o refundacji leków,
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw

O

d 1 I 2012 r., po wejściu w życie uchwalonej
w 2011 r. ustawy o refundacji leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, lekarze protestowali przeciwko zapisom ustawy o karaniu ich za
błędnie wypisane recepty. Nie określali na receptach poziomu odpłatności za leki i stawiali pieczątkę: „Refundacja leku do decyzji NFZ”. Protestowali
także aptekarze, którzy zamykali apteki na godzinę
dziennie i sprawdzali poprawność recept wypisanych
przez lekarzy. W trybie pilnym, 13 I 2012 r., uchwalono nowelizację ustawy refundacyjnej. Odstąpiono
w określonych wypadkach od konieczności zwrotu
przez lekarza kwoty nienależnej refundacji, jeśli błędnie wypisze receptę, tzn. nieuzasadnioną względami
medycznymi, niezgodną z listą leków refundowanych, a także niezgodną z uprawnieniami pacjenta.
Lekarze, którzy do chwili wejścia w życie zmienionych przepisów, czyli do 9 II 2012 r., wystawili taką
receptę, zostali objęci abolicją. Zmiany wprowadzone w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty
przewidują, że lekarze nie wpisują na recepcie poziomu odpłatności za leki mające 1 poziom refundacji.
Farmaceuci, którzy do 9 II 2012 r. zrealizowali niewłaściwie wypisane recepty, nie będą ponosili za to
odpowiedzialności. Zgodnie z nowelizacją, aptekarze
zyskali możliwość wnoszenia zażaleń od decyzji kontrolerów Narodowego Funduszu Zdrowia do dyrek-

torów oddziałów wojewódzkich. Jeśli zażalenie nie
zostanie uwzględnione, aptekarz będzie mógł odwołać się do prezesa NFZ. Wniesienie zażalenia lub odwołania wstrzyma wykonanie zaleceń pokontrolnych.
W myśl nowych przepisów, Ministerstwo Zdrowia
może podjąć decyzję administracyjną o refundowaniu
leku w razie zastosowania go przy schorzeniach, których
nie obejmuje jego charakterystyka. Urząd Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych publikuje na swojej stronie internetowej dane dotyczące charakterystyki leków.
Nowelizacja zmieniła również sposób naliczania
marży detalicznej dla leków i środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadza-

Senator Alicja Chybicka, sprawozdawczyni Komisji Zdrowia w sprawie ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.

Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia podczas senackiej debaty
nad ustawą o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.
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Podczas prac nad nowelizacją ustawy o refundacji leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych rząd reprezentował minister zdrowia Bartosz
Arłukowicz.

nych z zagranicy. Chodzi o tzw. import docelowy leku
dla konkretnego pacjenta, realizowany na podstawie
szczegółowych i zweryfikowanych zaleceń lekarza.
Zrównano marżę detaliczną dla tych leków z marżą detaliczną dla pozostałych rodzajów leków, dzięki czemu
pacjenci mają zyskać większy dostęp do tych środków.
Izba rozpatrzyła nowelę na 4. posiedzeniu i przyjęła ją bez poprawek. Podczas burzliwej debaty senatorowie podkreślali, że ustawa jest potrzebna, ale
zawiera błędy. Z kolei obecny na posiedzeniu Izby minister zdrowia Bartosz Arłukowicz stwierdził, że nowe
przepisy m.in. umożliwiają aptekarzom odwołanie od
decyzji kontrolera NFZ. Zaznaczył też, że nie można
zgodzić się na całkowite usunięcie z ustawy zapisów
umożliwiających karanie aptekarzy za niewłaściwą
refundację. Przypomniał, że na finansowanie leków
NFZ wydaje rocznie 9 mld zł.

Ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej
oraz niektórych innych ustaw
Ustawa o działalności leczniczej weszła w życie
1 VII 2011 r., a 30 VI 2012 r. mijał okres przejściowy
na dostosowanie do zawartych w niej nowych regulacji; np. podmioty wykonujące działalność leczniczą otrzymały status przedsiębiorcy. Organizacje
pozarządowe zgłaszały obawy, że w związku z nowymi przepisami nie będą mogły korzystać z pracy
wolontariuszy (ustawa o wolontariacie nie zezwala
wolontariuszom na działalność w instytucjach o takim charakterze) oraz środków z darowizn i 1% odpisu od podatku.
Nowelizacja ustawy o działalności leczniczej,
obowiązująca od 30 VI 2012 r., wyłączyła fundacje,
stowarzyszenia, kościoły, kościelne osoby prawne
i związki wyznaniowe wykonujące działalność leczniczą z kręgu podmiotów mających obowiązek prowadzenia działalności leczniczej w formie przedsiębiorstw. Mogą one prowadzić swoją działalność na
dotychczasowych zasadach.
Zmieniane przepisy przewidują m.in., że ubezpieczenie szpitali od zdarzeń medycznych będzie
obowiązkowe dopiero od 1 I 2014 r. Suma ubezpieczenia ma zależeć od liczby łóżek w danym szpitalu.
Szacunkowo przyjęto, że 1 łóżko to 1 tys. zł. Jeżeli

Senator Rafał Muchacki (z prawej), sprawozdawca Komisji Zdrowia
w sprawie nowelizacji ustawy o działalności leczniczej.

placówka posiada certyfikat akredytacyjny w zakresie lecznictwa szpitalnego, suma ubezpieczenia
w odniesieniu do 1 łóżka szpitalnego będzie pomniejszana o 10%. Podmioty zawierające ubezpieczenia mogą mieć udział własny.
Izba rozpatrzyła ustawę na 14. posiedzeniu i przyjęła ją bez poprawek.

Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Nowelizacja dostosowała przepisy do zmian finansowania działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej, określonych w ustawie z 2009 r. o zmianie
niektórych ustaw w związku ze zmianami w orga-

nizacji i podziale zadań administracji publicznej
w województwie. Zgodnie z tą ustawą, 1 I 2010 r.
zmieniła się podległość organizacyjna, a także sposób finansowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej
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Senator Helena Hatka, sprawozdawczymi Komisji Zdrowia w sprawie nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

– z budżetu ministra zdrowia na budżety pozostające w dyspozycji wojewodów. Ponadto nowelizacja stanowiła konsekwencję potrzeby dostosowania terminologii do regulacji zawartych w ustawie
o działalności leczniczej oraz w ustawie o systemie
oceny zgodności.
Zmiany dotyczyły kwestii formalnoprawnych.
Usystematyzowano obowiązujący zakres obowiązków inspekcji. Zmiany miały też na celu usunięcie
wątpliwości interpretacyjnych i skorelowanie rozwiązań dotyczących inspekcji sanitarnej z innymi

ustawami o ochronie zdrowia i zapewnienie współpracy między organami różnych inspekcji.
Nowela zlikwidowała m.in. refundację kosztów
zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych
oraz zachorowań przez lekarzy i felczerów, a także
refundację kosztów zgłoszeń dodatnich wyników badań laboratoryjnych przez kierowników laboratoriów.
W konsekwencji uchylono przepisy zobowiązujące
lekarzy i felczerów oraz kierowników laboratoriów
do prowadzenia rejestrów dokonanych zgłoszeń.
Nowela ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi zapewniła
ochronę danych osobowych osób z podejrzeniem
zakażenia. Osoby te mają obowiązek udzielania
sanepidowi szczegółowych informacji dotyczących
m.in. miejsc, w których przebywały, i spożytych potraw. Ta ochrona powinna zwiększyć skuteczność
działań sanitarno-epidemiologicznych. Nowelizacja
ma też zapewnić skuteczny nadzór nad osobami
dotkniętymi chorobami, które są objęte obowiązkiem leczenia i muszą być leczone w warunkach
izolacji szpitalnej (np. gruźlica, gdy chory prątkuje)
lub w warunkach ambulatoryjnych (np. gruźlica, gdy
chory nie prątkuje).
Na 15. posiedzeniu Izba wprowadziła do ustawy 2 poprawki – porządkującą i redakcyjną. Sejm
przyjął 2. z nich. Zmienione przepisy obowiązują
od 3 IX 2012 r.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych
Senat na 17. posiedzeniu przyjął bez poprawek
ustawę, dzięki której od 1 I 2013 r. zostaną uproszczone sposoby potwierdzania prawa do świadczeń
opieki zdrowotnej przez świadczeniobiorcę. Nie będzie on też ponosił odpowiedzialności za potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Zgodnie z ustawą, świadczeniodawcy (placówki zdrowia
i lekarze) będą mogli sprawdzić w elektronicznym
Centralnym Wykazie Ubezpieczonych, czy pacjent
ma prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.
Weryfikacja ma się odbywać na podstawie numeru
PESEL pacjenta, a jeśli nie będzie możliwa, np. z powodu braku dostępu do Internetu, to pacjent będzie

mógł okazać jeden z obecnie obowiązujących dokumentów potwierdzających ubezpieczenie, np.
druk ZUS RMUA, legitymację rencisty lub emeryta,
albo złożyć pisemne oświadczenie potwierdzające
ubezpieczenie. Osobę składającą fałszywe oświadczenie NFZ obciąży kosztami udzielonego świadczenia. NFZ będzie miał możliwość odzyskania tych
środków w postępowaniu egzekucyjnym na drodze
administracyjnej, a nie sądowej. Jeśli lekarz lub placówka zdrowotna udzieli świadczenia pacjentowi,
którego prawo do usługi zostało potwierdzone, ale
okaże się, że nie był on ubezpieczony, to NFZ nie
będzie mógł odmówić jej rozliczenia.

Ustawa o zmianie ustawy
o Państwowym Ratownictwie Medycznym
Nowelizacja, która wejdzie w życie od 1 I 2013 r.,
uchyla przepis, nakładający na szpitalne oddziały
ratunkowe oraz jednostki organizacyjne szpitali,
wyspecjalizowane w udzielaniu świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego,
obowiązek uzyskiwania potwierdzenia spełnienia
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wymagań określonych przepisami, wydanego przez
jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw
zdrowia, monitorującą jakość świadczeń zdrowotnych. Brak potwierdzenia powoduje nieuwzględnienie szpitalnego oddziału ratunkowego lub jednostki
organizacyjnej szpitala wyspecjalizowanego w za-
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kresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego w wojewódzkim
planie działania systemu Państwowego Ratownictwa
Medycznego na rok następny.
W nowelizacji umożliwiono również w okresie
przejściowym, do 31 XII 2020 r., pełnienie funkcji lekarza systemu lekarzom mającym specjalizację lub
tytuł specjalisty albo takim, którzy ukończyli co najmniej 2. rok specjalizacji w dziedzinie: anestezjologii
i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządów ruchu, ortopedii i traumatologii
lub pediatrii. Odnosi się to także do lekarzy, którzy
udokumentują, że nie mniej niż 3 tys. godzin wykonywali zawód lekarza w szpitalnym oddziale ratun-

Sprawozdawca Komisji Zdrowia w sprawie nowelizacji ustawy o państwowym Ratownictwie Medycznym senator Waldemar Kraska.

kowym, w zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub w izbie
przyjęć, ale pod warunkiem podjęcia do 1 I 2015 r.
specjalistycznego szkolenia z dziedziny medycyny
ratunkowej.
Z danych przekazanych przez ministra zdrowia
wynika, że liczba zatrudnionych w specjalistycznych
zespołach ratownictwa medycznego to około 4835
lekarzy, z czego około 15%, czyli ponad 600 osób,
nie spełnia wymagań, jakie będą obowiązywały po
1 I 2013 r.
Izba przyjęła tę nowelę bez poprawek na 22. posiedzeniu.
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POLITYKA SPOŁECZNA,
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
Nowelizacje ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

U

stawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
oraz niektórych innych ustaw, którą rząd wniósł do
Sejmu w trybie pilnym, weszła w życie 1 III 2012 r.
W opinii rządu, wprowadzona nią kwotowa waloryzacja emerytur i rent zmniejszyła różnice w wysokości tych świadczeń i była korzystna dla uboższych
emerytów i rencistów. Zamiast waloryzacji z zastosowaniem wskaźnika procentowego zastosowano
kwotową (o 71 zł) waloryzację rent i emerytur, jednakową dla wszystkich świadczeń. O 71 zł wzrosły też:
zasiłki i świadczenia przedemerytalne, renty socjalne,
emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia
kompensacyjne, renty dla kombatantów oraz inwalidów wojennych i wojskowych. W 2012 r. wysokość
najniższej emerytury i renty dla osób całkowicie niezdolnych do pracy wyniosła 799,18 zł miesięcznie,
a najniższej renty dla osób częściowo niezdolnych do
pracy – 613,38 zł miesięcznie. Przewidziano również
zwiększenie dodatków do emerytur i rent o wskaźnik
procentowy waloryzacji, czyli o 104,8%. Wskaźnik
ten był też stosowany do obliczania maksymalnych
kwot zmniejszenia świadczeń w wypadku osiągania
dochodu z pracy przez emeryta lub rencistę.
W wyniku głosowania podczas 4. posiedzenia Senat poparł wniosek Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o przyjęcie nowelizacji bez poprawek.
24 I 2012 r. ustawę podpisał prezydent Bronisław
Komorowski, ale 10 II 2012 r. w tzw. trybie następczym skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego.
Przepisy o kwotowej waloryzacji zaskarżyła do
Trybunału Konstytucyjnego także Irena Lipowicz,
rzecznik praw obywatelskich, po tym, jak do jej
biura wpłynęło 420 skarg w tej sprawie. Zdaniem
rzecznika, wprowadzony mechanizm waloryzacji
kwotowej preferuje osoby pobierające minimalne
i niskie świadczenia, co jest sprzeczne z koniecznością przestrzegania związku między wkładem ubezpieczonego w tworzenie funduszu ubezpieczeń
społecznych a wysokością świadczenia należnego
z tego tytułu. 19 XII 2012 r. Trybunał Konstytucyjny,
rozpatrując łącznie oba wnioski, orzekł, że kwotowa
waloryzacja emerytur i rent zastosowana w 2012 r.
była dopuszczalna.
Na swoim 12. posiedzeniu Senat przyjął bez poprawek kolejną nowelizację ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
na podstawie której, począwszy od 1 I 2013 r., wiek
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emerytalny będzie stopniowo wydłużany do 67. roku
życia. Jednocześnie zostanie zrównany wiek emerytalny kobiet i mężczyzn. Mężczyźni osiągną docelowy wiek emerytalny w 2020 r., a kobiety – w 2040 r.
Ustawa przewiduje także tzw. emeryturę częściową,
która umożliwi przejście na emeryturę po ukończeniu 62 lat przez kobiety i 65 przez mężczyzn. Warunkiem skorzystania ze świadczenia będzie uzyskanie
odpowiedniego stażu ubezpieczeniowego, wyliczanego na podstawie okresów składkowych i nieskładkowych (dla kobiet co najmniej 35 lat, dla mężczyzn
co najmniej 40 lat). Wysokość emerytury częściowej
będzie wynosić 50% pełnej kwoty emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Prawo do częściowej emerytury rolniczej przysługiwać będzie również
ubezpieczonym rolnikom. Osoby pobierające renty
rolnicze z tytułu niezdolności do pracy będą mogły
uzyskiwać dochody z pracy pozarolniczej. Możliwe
będzie też otrzymywanie pełnej renty lub emerytury
rolniczej pomimo prowadzenia działalności rolniczej
z małżonkiem, który podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. Do końca grudnia 2013 r. minister
pracy ma przygotować program wspierania zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób powyżej 60. roku
życia oraz wspierania równości płci na rynku pracy.
Ustawa wywołała ogromne kontrowersje społeczne. Przeciwko jej przyjęciu protestowali m.in. związkowcy z „Solidarności” i OPZZ. Gdy w maju 2012 r.
głosował nad nią Sejm, „Solidarność” zablokowała
wszystkie wyjścia z terenu parlamentu. Protestowano też przed Kancelarią Prezydenta i siedzibą rządu.
NSZZ „Solidarność” zebrała około 1,5 mln podpisów
pod wnioskiem o przeprowadzenie ogólnopolskiego
referendum w sprawie podwyższenia wieku emerytal-
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Przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej podczas senackiej debaty nad nowelizacją ustawy emerytalnej.

nego. Wniosek w tej sprawie został jednak odrzucony
przez Sejm. Posłowie nie zgodzili się też na wysłuchanie publiczne projektu. Ze związkowcami zgadzali się
politycy opozycji – Prawa i Sprawiedliwości, Sojuszu
Lewicy Demokratycznej i Solidarnej Polski. 1 VI 2012 r.
ustawę emerytalną podpisał prezydent Bronisław Komorowski. Wnioski w sprawie zbadania zgodności
nowych przepisów z konstytucją złożyły do Trybunału Konstytucyjnego Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, grupa posłów i Ogólnopolskie Porozumienie
Związków Zawodowych. Do 31 XII 2012 r. Trybunał
Konstytucyjny nie rozpatrzył tych wniosków.
Nowelizacja wywołała także długą i burzliwą
debatę w Senacie. Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz, który apelował do senatorów o niezgłaszanie poprawek, argumentował, że zmian
demograficznych nie da się zatrzymać, a przygotowana przez rząd ustawa jest wyrazem przekonania o konieczności reform oraz odpowiedzialności za bezpieczeństwo finansowe obywateli
i gospodarki.
Sprawozdawca Komisji Rodziny i Polityki Społecznej senator Mieczysław Augustyn stwierdził
natomiast, rekomendując przyjęcie nowelizacji
bez poprawek, że „Ta reforma nie jest przeciwko
ludziom, ta reforma jest dla nich, bo spowoduje
wzrost emerytur, zwłaszcza dla kobiet (…) o blisko 70%, a dla mężczyzn o 20%. Jest to droga

Senator Mieczysław Augustyn w imieniu Komisji Rodziny i Polityki Społecznej zaproponował przyjęcie ustawy wydłużającej wiek
emerytalny.

Senator Grzegorz Wojciechowski, sprawozdawca wniosku o odrzucenie ustawy emerytalnej, przedstawionego przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Senatorowie podczas prac nad ustawą emerytalną.
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do równouprawnienia w systemie emerytalnym”.
O przyjęcie nowelizacji bez poprawek wniosła
też mniejszość Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odrzucenie postulowały natomiast Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz mniejszość Komisji
Rodziny i Polityki Społecznej. Przeciwko ustawie
opowiadali się przede wszystkim senatorowie Prawa i Sprawiedliwości. W opinii senatora Michała
Seweryńskiego, konieczne działania naprawcze
polskiego systemu emerytalnego powinny pole-

gać na „przemyślanych zmianach systemowych,
a nie na doraźnych ograniczeniach wydatków na
emerytury, kładących się ciężarem na ubezpieczonych”. Te proponowane przez rząd uznał za
„częściowe, pospieszne, niesprawiedliwe społecznie” i „dyletanckie”, które „nie uratują systemu emerytalnego w najbliższym czasie”. Senator
Andrzej Pająk nazwał nowelizację „prostym zabiegiem matematycznym, mającym na celu skrócenie
okresu poboru emerytury”.

Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy
zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej
i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw
W myśl nowelizacji rozpatrywanej przez Senat
na 12. posiedzeniu, funkcjonariusze i żołnierze
zawodowi w dalszym ciągu będą nabywali prawo do emerytury z budżetu państwa w ramach
odrębnego systemu zaopatrzeniowego. Oznacza
to, że tak jak dotychczas, nie zostaną objęci powszechnym systemem emerytalnym. Ustawa wydłuża staż służby do 25 lat, a wiek przejścia na
emeryturę do ukończenia 55 lat. Zmiany, które
wejdą w życie 1 I 2013 r., obejmą osoby, rozpoczynające służbę po tym terminie. Funkcjonariusze i żołnierze pozostający w służbie w dniu
ich wejścia w życie będą mogli wybrać, czy chcą
odejść na emeryturę na starych czy nowych zasadach. Mundurowy, który w dniu zwolnienia
ze służby przepracował 25 lat, ale nie ukończył
55. roku życia, będzie mógł nabyć prawo do
emerytury w dniu osiągnięcia tego wieku, pod
warunkiem że zwolnienie ze służby nastąpiło nie
z jego winy, ale np. w wyniku likwidacji jednostki organizacyjnej. Nowelizacja przewiduje, że po
25 latach służby emerytura będzie wynosić 60%
podstawy jej wymiaru i wzrastać ma o 3% za każdy kolejny rok służby. Maksymalna emerytura nie
będzie mogła przekroczyć 75% podstawy. Wysokość emerytury zostanie uzależniona od średniego uposażenia z 10 kolejnych lat służby wraz
z nagrodą roczną i dodatkami stałymi, a funkcjonariusz lub żołnierz będzie mógł sam zdecydować, który okres jest dla niego najkorzystniejszy
jako podstawa wyliczenia świadczenia. Emerytura
będzie mogła być podwyższana o 0,5% za każdy
rozpoczęty miesiąc pełnienia służby na froncie
w czasie wojny oraz w strefie działań wojennych.
Zmiany nie przewidują możliwości łączenia eme-
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Senator Jan Rulewski, sprawozdawca komisji praw człowieka
w sprawie nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy służb mundurowych.

rytury z rentą. Nowelizacja ma zachęcić dobrze
wyszkolonych i doświadczonych funkcjonariuszy
oraz żołnierzy do dłuższej aktywności zawodowej, a także ograniczyć liczbę świadczeń emerytalnych wypłacanych z budżetu państwa.
Izba poparła wniosek 3 komisji: rodziny, praw
człowieka i obrony narodowej o przyjęcie nowelizacji bez poprawek. Wcześniej Senat odrzucił wniosek
mniejszości Komisji Obrony Narodowej o odrzucenie noweli w całości.
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Ustawa o składkach na ubezpieczenie
zdrowotne rolników za 2012 r.
W 2012 r. Senat dwukrotnie zajmował się kwestią
składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników – na
4. i 23. posiedzeniu. 1 II 2012 r. weszła w życie ustawa o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r., uchwalona w reakcji na orzeczenie
Trybunału Konstytucyjnego z 26 X 2010 r. W odpowiedzi na zapytanie rzecznika praw obywatelskich
Janusza Kochanowskiego trybunał orzekł, że art. 86
ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest niezgodny z konstytucją. Za niekonstytucyjne uznano zapisy, według których budżet państwa opłacał składki
za rolników bez względu na ich dochody. Na zmianę
tych przepisów trybunał dał Sejmowi 15 miesięcy –
do 4 II 2012 r.
W ustawie określono podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników i zasady ich finansowania w okresie przejściowym
od 1 I do 31 XII 2012 r. Zgodnie z nią, w 2012 r.
rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne od 6 ha
użytków rolnych sami opłacali składkę na ubezpieczenie zdrowotne, a za właścicieli gospodarstw o mniejszej powierzchni opłacała ją Kasa
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Te zasady nie objęły rolników prowadzących działalność
w działach specjalnych produkcji rolnej i dodatkowo w gospodarstwie rolnym. Oznacza to, że rolnik prowadzący działalność zarówno w zakresie
działów specjalnych produkcji rolnej, jak i w gospodarstwie rolnym został obciążony składką na
ubezpieczenie zdrowotne tylko z tytułu działalności w zakresie działów specjalnych produkcji
rolnej.
Rekomendując ustawę na 4. posiedzeniu Senatu, wiceminister zdrowia Jakub Szulc podkreślał,
że zaproponowane rozwiązanie nie jest docelowe, „ale na dzisiaj to jedyne narzędzie pozwalające poziom poboru składki, poziom obciążenia
ponoszonego przez osobę ubezpieczoną w jakikolwiek sposób uzależnić od dochodu”, a w przyszłości na podstawie tego kryterium będzie wyznaczana składka zdrowotna rolników.
Senatorowie Przemysław Błaszczyk i Bogdan
Pęk złożyli wniosek o odrzucenie ustawy. Senator Jerzy Chróścikowski, który m.in. proponował
wprowadzenie poprawek, podkreślał oburzenie

Senator Marek Konopka, sprawozdawca stanowiska komisji rolnictwa w sprawie nowelizacji ustawy o składkach na ubezpieczenie
zdrowotne rolników za 2012 r. podczas 23. posiedzenia Izby.

związków zawodowych tempem prac nad ustawą, a także brak konsultacji rządowych ze stroną
społeczną. W wyniku głosowania Senat poparł
ostatecznie wniosek Komisji Zdrowia oraz Komisji
Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przyjęcie ustawy bez
poprawek.
Po raz drugi kwestię składek na ubezpieczenie
zdrowotne rolników Senat podjął na swoim 23. posiedzeniu. Poparł wówczas bez poprawek nowelizację ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r., mającą na celu przedłużenie
obowiązywania ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. na kolejny rok.
Zgodnie z nowelą, od 1 I 2013 r. mają obowiązywać takie same przepisy dotyczące opłacania składek zdrowotnych rolników i ich domowników, jak
w 2012 r. W noweli usunięto ponadto wątpliwości
interpretacyjne, dotyczące odprowadzania składki
za domowników rolników, którzy prowadzą działalność w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej
i dodatkowo w gospodarstwie rolnym oraz możliwości potrącania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 0,2% składki tytułem kosztów jej
poboru i ewidencjonowania.
W trakcie debaty senackiej senatorowie Jerzy
Chróścikowski i Przemysław Błaszczyk złożyli wniosek o odrzucenie ustawy. Nie uzyskał on jednak poparcia Izby, która opowiedziała się ostatecznie za
wnioskiem Komisji Zdrowia oraz Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi o przyjęcie nowelizacji bez poprawek.

Ustawa o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej
Podczas 23. posiedzenia Senat wprowadził
2 poprawki do nowelizacji, która eliminuje możliwość różnicowania składek i świadczeń ubezpieczeniowych ze względu na płeć. Wynika to

z konieczności wdrożenia do polskiego prawa
wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2011 r., w którym przepis wyłączający
usługi ubezpieczeniowe spod nakazu równego
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traktowania ze względu na płeć został uznany za
niezgodny z prawem wspólnotowym.
Przyjmując poprawki, senatorowie postanowili nie
skreślać przepisu, który zakazuje różnicowania składek ze względu na ciążę i macierzyństwo. Zmienili
także termin wejścia ustawy w życie z 21 XII 2012 r.
na 14 dni od daty jej ogłoszenia.
Sejm poparł senackie poprawki.

Senatorowie Kazimierz Kleina i Aleksander Pociej, sprawozdawcy
dwóch komisji senackich: budżetu i praw człowieka w sprawie nowelizacji ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

Nowelizacje ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej oraz niektórych innych ustaw
W 2012 r. dwukrotnie nowelizowano ustawę
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Po raz pierwszy Senat rozpatrywał ustawę
o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych
ustaw na swoim 9. posiedzeniu i zaproponował
do niej 13 poprawek, spośród których Sejm poparł
12. Nowe przepisy weszły w życie 8 VI 2012 r.
Nowelizacja zmniejszyła do 31 XII 2014 r. obciążenia jednostek samorządu terytorialnego związane ze wspieraniem rodziny i pieczy zastępczej
w okresie przejściowym. Wprowadzono m.in.
fakultatywność przydzielania asystenta rodziny,
zatrudniania osoby do pomocy w sprawowaniu
opieki nad dziećmi lub pomocy w gospodarstwie
w rodzinnych domach dziecka, a także objęcie
rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka
opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
Umożliwiono łączenie pracy asystenta rodziny
z pełnieniem obowiązków pracownika socjalnego, jeżeli zadania te wykonywane są w różnych

Sprawozdawczyni Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w sprawie nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej podczas 9. posiedzenia Izby senator
Andżelika Możdżanowska.
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gminach. Ograniczono uprawnienia zawodowych
rodzin zastępczych, w których jest więcej niż
3 dzieci (do wejścia w życie nowelizacji starosta
był zobowiązany do przyznania 1 z 2 uprawnień).
Wprowadzono ograniczenie w przyznawaniu prowadzącemu rodzinny dom dziecka środków na remonty i nieprzewidziane koszty związane z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem
rodzinnego domu dziecka do wysokości wskazanej w umowie pomiędzy starostą a prowadzącym rodzinny dom dziecka. Zwiększono z 15 do
30 liczbę rodzin lub rodzinnych domów dziecka,
które koordynator pieczy zastępczej ma pod swoją opieką. Postanowiono, że ośrodki adopcyjne
będą wykonywać swoje zadania nieodpłatnie, co
oznacza bezpłatne szkolenia dla kandydatów do
przysposobienia dziecka.
Przyjmując poprawki, senatorowie zdecydowali m.in., że w wypadku umieszczenia rodzeństwa
w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, za zgodą dyrektora tej placówki oraz
po uzyskaniu zgody wojewody, będzie możliwe
umieszczenie większej liczby dzieci niż zezwala
na to ustawa (8), ale nie więcej niż 10. Wprowadzono też zmianę umożliwiającą pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej przez zastępczą rodzinę niezawodową, mieszkającą w innym
powiecie niż przyjęte przez nią dziecko. Kolejna
poprawka pozwoliła na objęcie pomocą przyznawaną na kontynuowanie nauki osób usamodzielnionych, w stosunku do których stosowano
dotychczasowe przepisy ustawy o pomocy społecznej, jeżeli spełniają one warunki do udzielania pomocy na kontynuowanie nauki.
Drugą ustawę o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz
niektórych innych ustaw uchwalono z inicjatywy
Senatu. Jej przepisy wejdą w życie 30 VI 2013 r.
Przesunęła ona z 1 I 2013 r. na 1 I 2015 r. ter-
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min na dostosowanie się zarówno samorządów,
jak i podmiotów niepublicznych prowadzących
placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia
dziennego (tzw. świetlice środowiskowe) do nowych wymogów.
Na 23. posiedzeniu Izba przyjęła tę nowelizację
bez poprawek.

Senator Anna Aksamit, sprawozdawczymi komisji
rodziny w sprawie nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej podczas
23. posiedzenia Senatu.

Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
oraz niektórych innych ustaw
Od 1 XII 2012 r. obowiązują wszystkie przepisy
nowelizacji, która uściśliła uregulowania dotyczące
systemu wspierania ze środków publicznych zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz systemu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników. Przewidziano m.in. wzmocnienie uprawnień kontrolnych
prezesa Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych (PFRON) nad środkami przekazywanymi na wspieranie zatrudnienia niepełnosprawnych.
Urealniono – w stosunku do ponoszonych kosztów –
wysokość pomocy udzielanej pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne, zwiększono efektywność nadzoru nad realizacją zadań ustawowych
oraz doprecyzowano przepisy dotyczące funkcjonowania zakładów aktywności zawodowej i zakładów
pracy chronionej.
Ponadto wprowadzono zmiany w systemie orzecznictwa, służące sprawnej realizacji jego zadań. Chodzi w szczególności o zmianę dotyczącą zakładów
aktywności zawodowej (ZAZ), zmniejszającą dysproporcje w finansowaniu otrzymywanym przez
podmioty działające, z jednej strony, jako jednostki
organizacyjne organizacji pozarządowych, z drugiej
zaś – jako jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego.
Nowela uszczelniła system wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze środków publicznych. Wzmocnienie uprawnień kontrolnych prezesa
PFRON umożliwiło przeprowadzenie postępowania
kontrolnego w zakresie zgodności danych zawartych w dokumentach dotyczących miesięcznego
dofinansowania ze stanem faktycznym. Ponadto
prezes PFRON otrzymał możliwość wydawania de-

cyzji wstrzymujących dofinansowanie w razie nieprawidłowości oraz przeprowadzania u nabywcy
lub sprzedawcy kontroli prawidłowości realizacji obniżenia wpłat. Dla zapobiegania uszczupleniu środków publicznych wprowadzono zapisy dotyczące
ponoszenia przez pracodawcę odpowiedzialności
za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy o rehabilitacji. Oznacza to zwiększenie dyscypliny w zakresie obowiązkowego składania deklaracji i wymaganych informacji.
Aby urealnić wysokość wsparcia udzielanego pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne, a także zapewnić niepełnosprawnym bezpieczeństwo na rynku pracy i stabilność zatrudnienia,
w ustawie zaproponowano skrócenie czasu obowiązywania przepisu wskazującego wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę z grudnia 2009 r.
jako podstawę do wyliczenia dofinansowania wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Dzięki
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ustawie można odnieść poziom takiego wsparcia do
najniższego wynagrodzenia z grudnia 2011 r.
Rozszerzono ponadto zakres obowiązków pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych
o prowadzenie nadzoru nad orzekaniem o niepełnosprawności i o jej stopniu. Do kompetencji tych
należy także opiniowanie działań wojewody dotyczących powołania lub odwołania powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, a także
określenie obszaru jego działania, wydawanie zgody
na powołanie lub odwołanie przez wojewodę wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, a także bezpośrednie zobowiązanie organów
powołujących zespoły orzekające do ich odwoływania czy czasowego zawieszania.
Nowa ustawa wyeliminowała obowiązek uzyskania opinii starosty o potrzebie utworzenia zakładu
aktywności zawodowej, gdy jego organizatorem jest
powiat. Zarówno ZAZ, jak i zakłady pracy chronionej mają możliwość czasowego zwolnienia przez
wojewodę z obowiązku spełnienia wymogów w zakresie wskaźnika zatrudnienia niepełnosprawnych.
W nowelizacji określono też procedury przekazania
prowadzenia ZAZ innemu organizatorowi oraz zobo-

wiązano zakład do przedstawienia pełnej informacji
na temat zmian dotyczących uzyskania takiego statusu i realizacji obowiązków wynikających z ustawy.
Na organizatora ZAZ nałożono obowiązek zwrotu
niewykorzystanych środków z funduszu w razie jego
likwidacji lub utraty przez niego statusu ZAZ.
W nowelizacji znalazły się także zmiany dotyczące funkcjonowania zakładów pracy chronionej, m.in.
przewidziano wykreślenie warunku prowadzenia rozliczeniowego rachunku bankowego dla środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych jako przesłanki, niespełnienie której powoduje
utratę statusu zakładu pracy chronionej. Oprócz tego
ustawa umożliwiła dofinansowanie ze środków funduszu do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego w sektorze finansów publicznych.
Rozszerzono również grupę podmiotów zwolnionych
z wpłat na fundusz o hospicja i domy pomocy społecznej. Skutki finansowe, jakie w 2012 r. ustawa miała za
sobą pociągnąć, szacowano na blisko 80 mln zł, a ubytek w przychodach funduszu – około 1 mln zł.
Podczas debaty na 16. posiedzeniu Senatu nowe
przepisy uznano za niezwykle potrzebne. Izba przyjęła nowelizację bez poprawek.

Nowelizacje ustawy o świadczeniach rodzinnych
W 2012 r. Senat dwukrotnie rozpatrywał nowelizacje ustawy o świadczeniach rodzinnych. 1 I 2013 r.
wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, rozpatrywana na 18. posiedzeniu Izby, dotycząca przede wszystkim jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, zwanej
potocznie becikowym. Dotychczas przysługiwała
ona matce, ojcu lub opiekunowi dziecka niezależnie
od wysokości osiąganych dochodów. W myśl noweli, zapomogę będzie można otrzymać, gdy dochód
na 1 osobę w rodzinie wyniesie poniżej 1922 zł.
Przysługiwać będzie rodzinom liczącym co najmniej
3 osoby, których dochód roczny nie przekroczy
kryterium dochodowego na poziomie progu podatkowego, czyli 85 528 zł. Zgodnie z nowelą, osoba
ubiegająca się o „becikowe” musi złożyć oświadczenie lub zaświadczenie dokumentujące dochody,
a wysokość kryterium dochodowego ma podlegać
weryfikacji co 3 lata. Przyznawanie jednorazowej
zapomogi z tytułu urodzenia dziecka niezależnie
od wysokości dochodów zostało uznane przez projektodawcę, czyli Radę Ministrów, za niezasadne ze
względów finansowych.
Senat nie zgodził się na zmianę wprowadzoną
przez Sejm. Polegała ona na podniesieniu z 1000 do
1200 zł wysokości dodatku z tytułu urodzenia dziecka, przysługującego do zasiłku rodzinnego. W wyniku głosowania Sejm poparł senacką poprawkę.
Druga rozpatrywana przez Senat ustawa o zmianie
ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych
innych ustaw dotyczyła zasad przyznawania świad-
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czeń pielęgnacyjnych. Izba zaproponowała do niej
4 zmiany, poparte następnie przez Sejm. Nowe rozwiązania, które wejdą w życie 1 I 2013 r., mają dostosować
ustawę do potrzeb społecznych związanych z polityką
rodzinną i do możliwości finansowych państwa. Zgodnie z nowelizacją, uprawnionymi do świadczenia pielęgnacyjnego zostaną rodzice, opiekunowie faktyczni
dziecka, rodzice zastępczy spokrewnieni, a także osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem tych o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Możliwość ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne
zachowają sprawujący opiekę nad niepełnoletnimi,
czyli takimi, których niepełnosprawność powstała
do 25. roku życia, jeżeli się uczą, lub do 18. roku ży-

Senator Jan Michalski, sprawozdawca Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych,
18. posiedzenie Senatu.
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Wiceminister Marek Bucior podczas senackiej debaty nad nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych.

cia. To świadczenie nadal przyznawane będzie bez
uwzględniania kryterium dochodowego, ale tylko tym
opiekunom, którzy zrezygnują z pracy ze względu na
chęć sprawowania opieki nad niepełnosprawnym. Zachowana zostanie, ale już w sposób trwały, wysokość

świadczenia, to znaczy 620 zł. To prawo wygasłoby
z końcem 2012 r., a teraz zostało już wpisane do ustawy. Każdego miesiąca będzie udzielana pomoc w wysokości 846 zł 40 gr, jeśli liczyć łącznie z tym, co zostanie przekazane jako wpłata na składki ubezpieczenia
emerytalno-rentowego i zdrowotnego dla pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
W noweli wprowadzono także nowe świadczenie – specjalny zasiłek opiekuńczy, przysługujący
osobom, które spełniają kryterium dochodowe,
określane ustawą o świadczeniach rodzinnych,
weryfikowane co 3 lata, i zrezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad członkiem rodziny legitymującym
się orzeczeniem o niepełnosprawności. Chodzi
o wskazanie koniecznej, stałej i długotrwałej opieki i pomocy w związku z ograniczoną możliwością
samodzielnej egzystencji. Na mocy ustawy osoby
otrzymujące świadczenia na podstawie dotychczasowych przepisów zachowają prawo do ich
pobierania do 30 VI 2013 r.
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BEZPIECZEŃSTWO, OBRONNOŚĆ
Ustawa o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami,
technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym
dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania
międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
oraz niektórych innych ustaw

O

d 7 VII 2012 r. obowiązuje nowelizacja, którą
Senat rozpatrzył na 11. posiedzeniu. Ustawa,
uchwalona z przedłożenia rządu, zgodnie z jego
intencją, miała zapewnić skuteczność postanowień
rozporządzenia Rady, ustanawiającego wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania, czyli głównie stosowanych
przez cywilów, ale wykorzystywanych również do
produkcji broni konwencjonalnej lub broni masowego rażenia, w polskim prawie określanych jako
towary o znaczeniu strategicznym. Projekt wdrożył
także dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie uproszczenia warunków transferów produktów związanych z obronnością we Wspólnocie
oraz wspólne stanowisko Rady, określające wspólne zasady kontroli wywozu technologii wojskowych
i sprzętu wojskowego, a także uporządkował i poprawił zapisy dotyczące obrotu towarami o znaczeniu strategicznym z zagranicą.
Główne zmiany umożliwiły jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej
prowadzenie takiego obrotu. Jednostki organizacyjne MON i MSWiA takich możliwości dotychczas bowiem nie miały. Ustalono też nowe formy
obrotu, np. transfer wewnątrzunijny, i określono
zasady jego dokonywania, wprowadzono zezwolenia generalne na obrót uzbrojeniem, a w ramach transferów wewnątrzunijnych stworzono
instytucję świadectwa wiarygodnego odbiorcy
uzbrojenia, mającego siedzibę na terytorium RP.
Wprowadzono też zmiany w zakresie kontroli tranzytu towarów podwójnego zastosowania

i usług pośrednictwa. Określono również obowiązek uwzględniania przy licencjonowaniu obrotu
uzbrojeniem kryteriów wskazanych przez wspólne stanowisko Rady.
Jak wyjaśniał senatorom podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Dariusz Bogdan: „Nowelizacja wprowadza nie tylko instytucję pozwolenia
indywidualnego, ale także pozwolenia globalne i generalne. One sprawią, że eksport uzbrojenia będzie
sprawniejszy”.
Senat poparł 12 zmian – 10 wniesionych przez
Komisję Gospodarki Narodowej i Komisję Obrony Narodowej i 2 zaproponowane przez senatorów Witolda Sitarza i Marka Ziółkowskiego.
Większość poprawek miała charakter doprecyzowujący, językowy i ujednolicający sformułowania. Wprowadzono też zmianę, nakładającą karę
grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 na tego, kto zamieszcza nieprawdziwe lub niepełne informacje we wniosku
o wydanie zezwolenia na obrót.
Sejm przyjął tę poprawkę i 7 innych. Odrzucił
zmianę, polegającą na skreśleniu przepisu zawierającego definicję użytkownika końcowego.
Nie poparł też propozycji Senatu, aby z katalogu
przesłanek, na podstawie których można zmienić
lub cofnąć zezwolenia, skreślić utratę rękojmi prowadzenia obrotu zgodnego z prawem. Odrzucił
również poprawkę usuwającą nierówność w sankcjonowaniu takich samych czynów różnych podmiotów – osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz
osób fizycznych.

Ustawa o uchyleniu dekretu o obszarach szczególnie ważnych dla
obrony kraju oraz o zmianie ustawy – Kodeks morski
Ustawa, poparta przez Senat bez poprawek na
20. posiedzeniu, uchwalona z przedłożenia rządu,
stanowiła wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uchylił art. 1 dekretu z 6 IX 1951 r. Artykuł ten dawał Radzie Ministrów upoważnienie do
określenia obszarów szczególnie ważnych dla obrony
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kraju. Po uchyleniu art. 1 dekret ten utracił znaczenie, gdyż przestał obowiązywać najważniejszy zapis,
mówiący o możliwości ustanawiania obszarów szczególnie ważnych dla obrony kraju. W związku z tym
stał się martwą regulacją prawną. Poprzednio dekret
o obszarach szczególnie ważnych dla obrony kraju
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regulował kwestie wydobywania wszelkiego rodzaju
mienia na obszarach szczególnie ważnych dla obrony. Zaistniała zatem potrzeba wprowadzenia regulacji
odnoszącej się do wydobywania mienia wojskowego
na wszystkich pozostałych obszarach morskich. Odpowiedni przepis dodano w ustawie – Kodeks morski.
Ustawa weszła w życie 27 XII 2012 r.

Senator Sławomir Preiss (pierwszy z lewej), sprawozdawca Komisji Obrony Narodowej w sprawie ustawy o uchyleniu dekretu
o obszarach szczególnie ważnych dla obrony kraju oraz o zmianie ustawy – Kodeks morski.
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ROLNICTWO
Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów
wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw

N

owelizacja, poparta bez poprawek przez
Senat na 5. posiedzeniu, weszła w życie
15 III 2012 r. Wprowadziła zmiany w 6 ustawach
i dodatkowe formy wsparcia – dopłatę jakościową do tytoniu oraz dopłatę do owoców miękkich,
czyli malin i truskawek. Nowość stanowiła dopłata
jakościowa do tytoniu, w całości pokrywana z budżetu unijnego na lata 2012–2013, wynosząca
29 mln euro. Przysługuje ona rolnikom (grupy producentów tytoniu), którzy otrzymują dopłaty bezpośrednie i zawarli umowę na uprawę tytoniu lub
umowę kontraktacji z zatwierdzonym tzw. pierw-

szym przetwórcą surowca tytoniowego. Wysokość
stawek dopłat jest zróżnicowana i uzależniona od
odmiany tytoniu i jego jakości. Z tej dopłaty będzie mogło skorzystać około 14 tys. plantatorów
w Polsce. Pozostałe zmiany dotyczyły dopłat do
owoców miękkich, w 2011 r. wygasły bowiem
przepisy dotychczas je zapewniające. Od 2012 r.
dopłaty te, niezwiązane z produkcją, otrzymują
ci rolnicy, którzy uprawiali maliny lub truskawki
w 2008 r. (tzw. płatność historyczna, odnosząca
się do plonu referencyjnego z tego roku). Będą
one wypłacane w latach 2012–2013.

Ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka
i przetworów mlecznych oraz ustawy o zmianie ustawy
o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych
Od 23 V 2012 r. obowiązuje nowelizacja, przyjęta bez poprawek przez Senat na 10. posiedzeniu, która zwalnia dostawców mleka z obowiązku
uiszczania zaliczki na poczet kary za przekroczenie kwoty mleka. Do tej pory producent, który
przekroczył przypadającą na niego kwotę mleka,
miał obowiązek zapłaty 20 gr za 1 l mleka wprowadzony do obrotu ponad limit. Środki te były rezerwowane na wypadek przekroczenia przez Polskę krajowego limitu produkcji mleka. Ponieważ
w ostatnich latach poziom wykorzystania krajowej
kwoty mleka był niski, co prognozowało niewykorzystanie limitu produkcji mleka, zrezygnowano

Sprawozdawca Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi senator Przemysław Błaszczyk (w środku) w sprawie nowelizacji ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.
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z systemu zaliczek. Ponadto Komisja Europejska
zapowiedziała zniesienie limitowania produkcji
mleka po 31 III 2015 r. W noweli wprowadzono
też przepisy przejściowe, na podstawie których
zwrócono zaliczki pobrane od 1 IV 2012 r. do dnia
wejścia ustawy w życie.
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Ustawa o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych
oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych
napojów spirytusowych
Na swoim 14. posiedzeniu Senat poparł bez poprawek nowelizację, określającą wymogi dla wódek czystej i smakowej, które na etykiecie mają
oznaczenie geograficzne „Polska Wódka/Polish
Vodka”. Jeśli producent zdecyduje się na używanie
tej nazwy – co jest fakultatywne – to alkohol przez
niego wytwarzany musi spełniać szczególne wymagania jakościowe, surowcowe i technologiczne. Ma
to być wódka niezawierająca dodatków innych niż
woda albo wódka smakowa – o nadanym jej dominującym smaku innym niż smak surowców użytych
do jej wyrobu, zawierająca naturalne środki aromatyczne, a w szczególnych wypadkach – barwniki,
o maksymalnym poziomie cukru nieprzekraczającym 100 g na 1 l czystego alkoholu, otrzymana
z alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego. Nowelizacja ograniczyła katalog surowców, z których
można produkować alkohol z oznaczoną etykietą,
do: żyta, pszenicy, owsa, jęczmienia lub pszenżyta

albo ziemniaków, tradycyjnie uprawianych w Polsce. Ponadto cały proces produkcji alkoholu z tą
etykietą musi odbywać się w naszym kraju. Wódki z oznaczeniem geograficznym „Polska Wódka/
Polish Vodka” wyprodukowane przed dniem wejścia w życie ustawy, a niespełniające jej wymagań,
mogą być wprowadzane do obrotu lub znajdować
się w obrocie nie dłużej niż przez 18 miesięcy od
daty wejścia nowelizacji w życie.
Zgodnie z zamierzeniami projektodawcy, czyli
rządu, nowe uregulowania, które zaczną obowiązywać 13 I 2013 r., powinny spowodować, że na terenie
naszego kraju będzie produkowana wódka, na podstawie oznaczeń geograficznych odróżniająca się od
innych wódek na europejskim rynku. Polska Wódka
musi też być wytwarzana w Polsce. Polska jest 1. producentem wódki w Unii Europejskiej i 4. na świecie.
Rocznie wytwarza się ponad 300 mln l wódki, z tego
około 50 mln l – na eksport.

Ustawa o zmianie ustawy o paszach
Nowelizacja przesunęła z 1 I 2013 r. na 1 I 2017 r.
termin wejścia w życie zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz
organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego. Nowela, która
zacznie obowiązywać 1 I 2013 r., nie zmieniła natomiast innych przepisów. W ustawie uchwalonej
w 2006 r. zapisano zakaz stosowania pasz genetycznie modyfikowanych, ale miał on obowiązywać od
2008 r. Nie wszedł jednak w życie, gdyż posłowie
zdecydowali o przesunięciu terminu, w którym możliwe było stosowanie pasz GMO o kolejne 4 lata –
do końca 2012 r. Teraz termin ten przesunięto o następne 4 lata.
Senat na 17. posiedzeniu nie poparł wniosku o odrzucenie noweli, zgłoszonego przez mniejszość Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Opowiedział się za,
postulowanym przez jej większość, przyjęciem ustawy bez poprawek. Podczas senackiej debaty jako
argumenty za przyjęciem ustawy wskazywano m.in.
względy gospodarcze. Jak przypominano, do Polski sprowadza się około 2 mln t soi modyfikowanej,
podczas gdy cała Europa importuje ponad 34 mln t
soi. Tak duży import spowodowany jest olbrzymim
deficytem białka paszowego, a wprowadzenie zakazu miałoby katastrofalne skutki dla polskich producentów drobiu, jaj, mięsa wieprzowego, a częściowo
także mleka, przede wszystkim ze względu na ich
konkurencyjność na rynku europejskim. W wyniku

wprowadzenia zakazu straciliby także konsumenci
ze względu na znaczny wzrost cen detalicznych. Kolejnym argumentem za wydłużeniem terminu była
niezgodność z prawem europejskim, a konkretnie
z rozporządzeniem 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, odnoszącym się do procedur w zakresie bezpieczeństwa żywności. Polska jako jedyna
w Europie wprowadziła, wprawdzie zawieszony, ale
jednak zakaz. Komisja Europejska zakwestionowała
to rozwiązanie i po skierowaniu kilku pism do naszego rządu w czerwcu 2011 r. złożyła przeciwko
Rzeczypospolitej skargę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w której zarzuciła naruszenie
prawa europejskiego, i wniosła o obciążenie Polski
kosztami. Zwolennicy wydłużenia terminu przytaczali także informacje na temat badań prowadzo-
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nych w Instytucie Zootechniki w Krakowie, które nie
znalazły żadnych dowodów na to, że stosowanie paszy sojowej jest szkodliwe.
Przeciwnicy ustawy wskazywali natomiast, że
praktycznie od 2006 r. – a więc od pierwszej ustawy regulującej tę kwestię – rząd nie przedstawił
programu dochodzenia do dywersyfikacji źródeł
białka paszowego mimo zapowiedzi i dyskusji
o jej konieczności. Najważniejszy argument za

odrzuceniem ustawy dotyczył jednak braku ostatecznych analiz co do skutków wpływu organizmów genetycznie zmodyfikowanych na zdrowie
ludzi i bezpieczeństwo ekologiczne. Wskazywano
również na brak jednoznaczności samej Komisji
Europejskiej, a także odbywającą się w tle wojnę
lobbingową i naciski światowych graczy, producentów pasz z GMO, czerpiących ogromne korzyści ze swojej działalności.

Ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców
i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego
oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno
Od 15 XI 2012 r. obowiązuje nowela, którą Senat
poparł bez poprawek na swoim 19. posiedzeniu.
Ustawa wdrożyła przepisy rozporządzenia Komisji
Europejskiej, ograniczające wsparcie finansowe dla
nowo powstających grup producentów owoców
i warzyw (2 limity pomocy na realizację przez grupę
jej planu dochodzenia do uznania za organizację producentów owoców i warzyw) oraz wprowadzające
zmiany zasad funkcjonowania grup już istniejących.
Grupę producencką może utworzyć co najmniej
5 rolników produkujących np. owoce czy warzywa.
Łączna wartość produkcji wytworzonej i sprzedanej
przez członków tej grupy w roku poprzedzającym
jej powstanie musi wynieść równowartość w złotych 50 tys. euro. Jeżeli rolnicy spełniają te warunki,
mogą ubiegać się o status wstępnie uznanej grupy
producentów owoców i warzyw na okres nie dłuższy
niż 5 lat. W nowelizacji zmieniono także procedurę
ubiegania się o wstępne uznanie grup producentów.
Dotychczas marszałek województwa podejmował
1 decyzję w sprawie wstępnego uznania grupy, obecnie wydaje 2: pierwszą w sprawie wstępnego uznania grupy producentów i wstępnego zatwierdzenia
jej planu dochodzenia do uznania i drugą w sprawie
zatwierdzenia planu dochodzenia do uznania. Marszałek województwa zawiadamia również grupy producentów o tzw. współczynniku przydziału, przyznanym przez Komisję Europejską na dany rok.
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Sprawozdawca Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi senator Andrzej
Grzyb (z lewej strony) w sprawie dwóch ustaw: nowelizacji ustawy o organizacji o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców
i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu
i konopi uprawianych na włókno, a także nowelizacji ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego.

W nowelizacji wprowadzono też przepisy zapobiegające wydłużeniu okresu korzystania ze wsparcia przez producentów owoców i warzyw, eliminujące możliwość przechodzenia producentów z jednej
grupy do drugiej w celu korzystania z pomocy unijnej dłużej niż przez okres wsparcia przewidziany
w przepisach unijnych dla danej grupy. Nowelizacja,
wdrażając przepisy rozporządzenia Komisji Europejskiej zmieniającego wysokość i sposób finansowania
grup producenckich z funduszy unijnych, ograniczyła pomoc dla nowo powstających grup producentów
owoców i warzyw. Grupy, które miały już zawarte
umowy i biznesplan zatwierdzony przed wejściem
w życie unijnego rozporządzenia, są finansowane na
wcześniejszych warunkach.
Do tej pory wkład Unii Europejskiej we wsparcie
udzielane grupom producentów owoców i warzyw
nie przekraczał 50% kwalifikowanych kosztów inwestycji. Kraje członkowskie finansowały co najmniej 5% kosztów, a beneficjenci płacili nie mniej
niż 25% kosztów inwestycji. Polska zdecydowała
się na najwyższy zgodny z prawem Unii Europej-
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skiej poziom dofinansowania grup, czyli 25%. Dzięki temu grupy producentów w Polsce otrzymały
wsparcie rzędu 5 mln euro w 2007 r. i 185 mln euro
w 2011 r. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi
przez Komisję Europejską w kwietniu 2012 r., łączny

wkład UE w pomoc dla nowych grup producentów
nie przekroczy 10 mln euro. Dlatego kraje członkowskie będą co roku otrzymywały tzw. współczynnik przydziału pieniędzy na nowo powstające
grupy producenckie.

Ustawa o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego
1 I 2013 r. wejdzie w życie nowelizacja, dostosowująca przepisy ustawy o jednostkach doradztwa
rolniczego do ustawy o samorządzie województwa.
Ustawa, rozpatrzona przez Senat na 20. posiedzeniu,
podporządkowała ośrodki doradztwa rolniczego zarządowi województwa. Przewidziano także zmiany,
m.in. w składzie Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego, dotyczące terminów przedkładania sprawozdań z rocznego programu działalności oraz informacji o działalności jednostki doradztwa rolniczego.
Ponadto w nowelizacji umożliwiono otrzymywanie
przez wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego
dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na wykonywanie działań.
Izba przyjęła nowelizację z 3 poprawkami, które zaakceptował następnie Sejm. Na podstawie
senackich poprawek jednego przedstawiciela
szkół ponadgimnazjalnych w radach działających
przy ośrodkach wojewódzkich zastąpiono przedstawicielem szkół wyższych oraz instytutów badawczych, umożliwiono także sukcesywne zastę-

O wprowadzenie poprawki do nowelizacji ustawy o jednostkach
doradztwa rolniczego wnosił senator Jerzy Chróścikowski.

powanie składu rad działających przy ośrodkach
wojewódzkich wybranych na dotychczasowych
zasadach nowymi przedstawicielami, a także wyeliminowano zbędny przepis.

Ustawa o nasiennictwie
Na swoim 22. posiedzeniu Senat poparł – mimo
licznych kontrowersji – ustawę o nasiennictwie, która wejdzie w życie 28 I 2013 r. Prace nad tym aktem prawnym podyktowane były przede wszystkim
potrzebą szybkiego wdrożenia unijnych przepisów
w zakresie nasiennictwa które nakazują powiadamiać organy krajowe o miejscach upraw GMO.
21 XI 2012 r. Komisja Europejska wezwała oficjalnie Polskę do monitorowania upraw GMO. Projekt
ustawy o nasiennictwie skierował do Sejmu prezydent Bronisław Komorowski. Zapowiadał to po
zawetowaniu poprzedniej ustawy o nasiennictwie
w sierpniu 2011 r. Swoją decyzję uzasadniał wtedy
niezgodnością z prawem UE. Zawetowana ustawa
nie regulowała sprawy upraw genetycznie modyfikowanych, ale też ich nie zakazywała. Określała
natomiast tryb rejestracji i wytwarzania materiału
siewnego odmian zarówno tradycyjnych, jak i transgenicznych.
W ustawie uregulowano rejestrację i wytwarzanie
odmian roślin, ocenę i kontrolę materiału siewnego
gatunków uprawnych oraz obrót nasionami roślin
modyfikowanych genetycznie. Dokonano implementacji 8 dyrektyw i rozporządzeń unijnych, których terminy minęły, co mogło narazić Polskę na po-

stępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii
Europejskiej.
Pozostałe przepisy dotyczyły wytwarzania i wprowadzania do obrotu materiału siewnego, w tym także odmian regionalnych i amatorskich. Ustanowiono
zasady zgłaszania i rejestracji odmian uprawnych
przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin
Uprawnych, przepisy dotyczące wytwarzania i oceny materiału siewnego roślin rolniczych, warzywnych, szkółkarskich, a także materiału rozmnożeniowego roślin warzywnych i ozdobnych.
Jak podkreślił sprawozdawca Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi senator Ireneusz Niewiarowski, ustawa
o nasiennictwie była oczekiwana przez polskich hodowców i rolników, a prace nad nią trwały zbyt długo. Wskazywał, że „w Polsce istnieje formalny zakaz
rejestracji odmian genetycznie zmodyfikowanych,
a także obrotu nimi, jednak jest on nieskuteczny, gdyż
na bazie prawa unijnego można zarejestrować takie
odmiany w innym kraju. Wtedy znajdą się one w katalogu wspólnotowym obowiązującym w całej Europie,
czyli mogą do nas trafić. Nieskuteczny jest też zakaz
obrotu nimi – handlować nimi w kraju nie można, ale
można pojechać za granicę, przywieźć nasiona i obsiać swoje pole o dowolnym areale”.
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Senator Ireneusz Niewiarowski, sprawozdawca komisji rolnictwa
w sprawie ustawy o nasiennictwie.

W ustawie postanowiono, że Rada Ministrów
będzie mogła wydać rozporządzenie zakazujące
uprawy GMO. Jak zapowiedział minister rolnictwa
Stanisław Kalemba, w rozporządzeniu do ustawy
o nasiennictwie Polska zakaże uprawy modyfikowanej genetycznie kukurydzy MON 810 i ziemniaków
amflora1. Ponadto przewidziano monitoring, którego dotychczas nie było, i przyznano uprawnienia
Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie kontroli stosowania odmian zmodyfikowanych genetycznie. Za złamanie prawa w tym
względzie wprowadzono sankcje, polegające na nałożeniu kar pieniężnych, w tym obowiązku zniszczenia plantacji GMO na koszt właściciela.
Podczas prac senackich nad ustawą mniejszość komisji rolnictwa wniosek o jej odrzucenie uzasadniała
wprowadzeniem przez Sejm do projektu prezydenc-

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Stanisław Kalemba.
1
2 I 2013 r. Rada Ministrów przyjęła 2 rozporządzenia, przygotowane przez resort rolnictwa, zakazujące uprawy genetycznie modyfikowanych odmian kukurydzy MON 810 i ziemniaka amflora. Tym
samym Polska dołączy do grona krajów członkowskich UE, takich
jak: Austria, Francja, Grecja, Luksemburg, Niemcy i Węgry, które
wprowadziły zakazy uprawy roślin modyfikowanych genetycznie.
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kiego przepisów umożliwiających obrót nasionami
wpisanymi do europejskiego rejestru, w tym GMO.
Jak przekonywał senator sprawozdawca Henryk Górski, „z Sejmu wyszła ustawa inna niż projekt, który złożył pan prezydent. Tamten projekt zakazywał sprowadzania odmian genetycznie modyfikowanych i obrotu
nimi w naszym kraju, natomiast ta ustawa to zmienia
i dopuszcza taką możliwość”. Zaproponowano także
szereg zmian do ustawy. Ostatecznie, po odrzuceniu
wniosku o odrzucenie ustawy, Izba poparła przyjęcie
ustawy bez poprawek.
Ze względu na problematykę organizmów genetycznie modyfikowanych prace nad ustawą o nasiennictwie
wywołały szereg kontrowersji. Jeszcze przed rozpatrzeniem ustawy przez Senat, 25 XI 2012 r., przed Pałacem
Prezydenckim protestowali przeciwnicy GMO. Swój
protest uzasadniali tym, że z ustawy uchwalonej przez
Sejm usunięto zapisy dotyczące GMO. Podkreślali, że
nawet najbogatsze kraje Europy wprowadziły zakazy
genetycznie modyfikowanej żywności. Przeciwnicy
GMO ostrzegali, że ustawa o nasiennictwie otworzy
możliwość niekontrolowanej uprawy roślin zmodyfikowanych genetycznie, co spowoduje nieodwracalne
skutki dla rolnictwa i produkcji żywności. To tym groźniejsze, że badania nad organizmami modyfikowanymi
wskazują, iż mogą być one potencjalnie groźne dla
zdrowia ludzi. Ostatecznie 21 XII 2012 r., mimo apeli
opozycji i organizacji społecznych, prezydent podpisał
ustawę o nasiennictwie, chociaż posłowie wykreślili
z jego projektu zapisy o zakazie rejestracji nasion GMO
i obrotu nimi. Jeśli ustawa nie weszłaby w życie, Polska
zapłaciłaby wysoką karę (prawie 300 mln euro), nałożoną przez Komisję Europejską.
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OCHRONA ŚRODOWISKA
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska
oraz niektórych innych ustaw

O

d 28 V 2012 r. obowiązuje nowelizacja prawa ochrony środowiska, dostosowująca
polskie prawo do postanowień unijnej dyrektywy
w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE). Dyrektywa wprowadziła
m.in. nowe rozwiązania dotyczące oceny jakości
powietrza, przeciwdziałania jego złej jakości oraz
norm jakości powietrza w zakresie drobnego pyłu
PM 2,5 zawieszonego w powietrzu. Polska miała
obowiązek wprowadzić te zmiany do 11 VI 2010 r.
Zgodnie z ustawą, minister środowiska w porozumieniu z ministrem zdrowia określa sposoby obliczania wskaźników średniego narażenia poszczególnych stref na pyły. Podział na 2 strefy, w których
dokonuje się oceny jakości powietrza, zastąpiono podziałem na 3 strefy: aglomeracje powyżej
250 tys. mieszkańców, miasta powyżej 100 tys.
mieszkańców, pozostałe tereny. Wprowadzono też
nowy podział kraju na strefy, ich liczbę zmniejszono ze 170 do 46. Zmieniono zasady opracowywania programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych. Terminowe uchwalanie
programów, a także wykonywanie zadań w nich
określonych odtąd nadzorują wojewodowie przy
pomocy wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska. Za niedotrzymanie terminów uchwalenia
i realizacji planów grożą kary od 10 do 500 tys. zł.
Na wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska nałożono obowiązek corocznej oceny poziomów substancji w powietrzu w danej strefie za
rok poprzedni, a także określania dla każdej ze stref
poziomów zanieczyszczeń w powietrzu i sklasyfikowania w zależności od tego, czy przekraczane
są dopuszczalne poziomy i docelowe wskaźniki
ich zawartości w powietrzu. Zarządy województw
opracowują programy ochrony powietrza w celu
osiągnięcia poziomów dopuszczalnych substancji
w powietrzu. W razie przekroczenia poziomów
substancji w powietrzu w danej strefie wojewódzkie zespoły zarządzania kryzysowego niezwłocznie muszą powiadomić o tym mieszkańców.
W noweli przewidziano możliwość wydłużenia do
1 I 2015 r. terminu osiągnięcia dopuszczalnych poziomów dwutlenku azotu lub benzenu w powietrzu,
ale po wyrażeniu zgody w tej sprawie przez Komisję
Europejską.

Senator Bogdan Pęk (z lewej strony), jeden z autorów wniosku o odrzucenie nowelizacji prawa ochrony środowiska.

Nowelizację prawa ochrony środowiska Senat
rozpatrywał na swoim 9. posiedzeniu. W trakcie
debaty krytykowali ją senatorowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy wskazywali m.in. na brak pełnej symulacji kosztów wdrożenia ustawy i zbyt
wysokie kary. Noweli bronili senatorowie Platformy Obywatelskiej, podkreślając, że jej uchwalenie to konieczność. Wniosek o odrzucenie ustawy
złożyli senatorowie Jan Maria Jackowski i Bogdan
Pęk, ale został on odrzucony. Senat zdecydował
o wprowadzeniu do nowelizacji 4 poprawek.
Wszystkie zmiany uchwalone przez Izbę uzyskały poparcie Sejmu. Jedna z nich umożliwiła
pozyskiwanie z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki
wodnej środków finansowych na realizację systemu kontroli, w szczególności w zakresie programów ochrony powietrza i planów działań
krótkoterminowych. W opinii Senatu, pozwoli to
wyeliminować sytuacje, w których konieczność
wykonywania obowiązków kontrolnych w zakresie
realizacji programu systemu kontroli ograniczyłaby możliwości wykonywania innych zadań przez
wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska,
tym bardziej że kontrole mają być prowadzone
w ramach już posiadanych środków na bieżącą
działalność.
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Ustawa o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych
oraz niektórych innych ustaw
Od 14 I 2013 r. będzie obowiązywać nowelizacja ustawy, którą na swoim 20. posiedzeniu
Senat przyjął z 4 poprawkami, zaakceptowanymi
następnie przez Sejm. Nowela wdrożyła do polskiego prawa przepisy unijne dotyczące gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego. Jej celem było usprawnienie
procedur w tym zakresie. Nowe przepisy nałożyły dodatkowe obowiązki na właścicieli odpadów
wydobywczych oraz obiektów służących do ich
unieszkodliwiania. Wykonujący unieszkodliwianie
odpadów w razie zmiany zezwolenia na prowadzenie tej działalności będzie miał np. obowiązek
przedłożyć do zatwierdzenia nowy program gospodarowania odpadami wydobywczymi. W nowelizacji zapewniono też udział społeczeństwa
w postępowaniu o wydanie zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Doprecyzowano kwestię udziału społeczności, której projekt dotyczy, w sporządzaniu
zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego.
Na wniosek właściciela odpadów prowadzącego
obiekt ich unieszkodliwiania właściwy organ będzie mógł odstąpić od obowiązku wykonywania
badań składu wód w decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi.
Dzięki jednej z senackich poprawek posiadaczom odpadów zapewniono czas (3 miesiące od

wejścia w życie ustawy) na dostosowanie prowadzonej przez nich działalności do zmieniającego
się stanu prawnego. Zdaniem Senatu, zaproponowane przez Sejm rozwiązanie, zgodnie z którym
do spraw wszczętych i niezakończonych przed
14 I 2013 r. znalazłyby zastosowanie nowe przepisy, mogłoby powodować wątpliwości co zgodności z art. 2 konstytucji i wynikającymi z niego
zasadami pewności prawa i zaufania obywatela
do państwa i prawa. Wszystkie zawarte w noweli przepisy przejściowe adresowane były do organów administracji publicznej i wyznaczały im
odpowiednie terminy na dostosowanie się do nowego stanu prawnego. Brak analogicznych norm
skierowanych do posiadaczy odpadów wydobywczych byłby dla nich tym bardziej dolegliwy,
gdyż w ustawie przewidziano jedynie 14-dniowe
vacatio legis. Senatorowie zdecydowali również,
że przepisy ustawy o odpadach wydobywczych
nie będą odnosić się do nadkładu, stanowiącego masy ziemne lub skalne usuwane znad złoża
w celu umożliwienia wydobycia kopaliny użytecznej, zwałowanego na obszarze górniczym, pod
warunkiem że nie stanowi odpadu w rozumieniu
przepisów o odpadach, a termin i sposób jego zagospodarowania określono zgodnie z przepisami
prawa geologicznego i górniczego, dotyczącymi
ruchu zakładu górniczego.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne
oraz niektórych innych ustaw
Na swoim 24. posiedzeniu Senat zaproponował
8 poprawek, w większości legislacyjnych i redakcyjnych, do nowelizacji, uchwalonej w związku z koniecznością wdrożenia do polskiego
porządku prawnego tzw. dyrektywy morskiej
z 17 VI 2008 r. Zostały w niej określone wspólne
zasady, na podstawie których państwa członkowskie mają opracować własne strategie i programy
ochrony środowiska morskiego dla osiągnięcia
dobrego stanu wód morskich do 2020 r. W nowelizacji dodano nowy rozdział dotyczący ochrony
środowiska wód morskich, odnoszący się do opracowania i wdrożenia strategii morskiej i zawierający katalog działań z tym związanych. W myśl
nowych przepisów, wstępną ocenę stanu środowiska wód morskich będzie przeprowadzał główny inspektor ochrony środowiska w uzgodnieniu
z ministrem właściwym ds. gospodarki morskiej,
ministrem właściwym ds. rybołówstwa i prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.
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Ministra właściwego ds. gospodarki morskiej zobowiązano do przekazywania głównemu inspektorowi ochrony środowiska analizy ekonomicznej
i społecznej użytkowania wód morskich, a także
danych na temat kosztów degradacji środowiska.
Sejm przyjął wszystkie poprawki Senatu.
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Ustawa o zmianie ustawy o systemie zarządzania
emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska
Na 24. posiedzeniu akceptację Senatu uzyskała
nowelizacja, która ma ułatwić realizację projektów
wspólnych wdrożeń, mogących się przyczynić do
redukcji emisji gazów cieplarnianych, a także realizację i monitorowanie projektów krajowego systemu
tzw. zielonych inwestycji, m.in. poprzez uproszczenie naboru wniosków o udzielenie dofinansowania
ze środków zgromadzonych na rachunku klimatycznym, wprowadzenie mechanizmu refinansowania
z rachunku klimatycznego kosztów poniesionych
ze środków własnych przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
wojewódzkie fundusze ochrony środowiska na realizację programów lub projektów. W ustawie ujednolicono system monitorowania efektów związanych
z uniknięciem lub redukcją emisji gazów cieplarnianych w ramach krajowego systemu tzw. zielonych
inwestycji oraz uproszczono system monitorowania
wydatkowania przez beneficjentów środków uzyskanych z rachunku klimatycznego i postępów w realizacji programów i projektów dofinansowanych ze
środków zgromadzonych na tym rachunku. Umoż-

liwiono refinansowanie ze środków zgromadzonych
na rachunku klimatycznym kosztów poniesionych
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze
ochrony środowiska ze środków własnych na realizację programów lub projektów w zakresie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. Umożliwiono udzielanie dotacji na programy
lub projekty rezerwowe ze środków zgromadzonych
na rachunku klimatycznym oraz innych środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewidziano także możliwość
wykorzystywania istniejących programów pomocy
publicznej do realizacji programów lub projektów
w ramach krajowego systemu zielonych inwestycji.
Senat poparł nowelę bez poprawek.

Senator Wojciech Skurkiewicz, wnioskodawca wprowadzenia poprawek do ustawy o zmianie ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz ustawy – Prawo
ochrony środowiska.

Senator Stanisław Gorczyca, sprawozdawca Komisji Środowiska w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska.
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KULTURA, MEDIA
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo prasowe

Z

miana prawa prasowego, dostosowująca jego
przepisy do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego z 5 V 2004 r. i 1 XII 2010 r., została uchwalona
z inicjatywy Senatu. Trybunał zakwestionował przepisy prawa prasowego zakazujące pod groźbą kary
komentowania tekstu sprostowania w tym samym numerze lub audycji, w której sprostowanie to zostało
opublikowane, gdyż nie definiują one pojęć sprostowania i odpowiedzi. Przepisy te przestały obowiązywać 14 VI 2012 r.
Z inicjatywą zmiany prawa prasowego wystąpiła
senacka Komisja Ustawodawcza. 30 IV 2012 r. zakończyły się konsultacje społeczne, a 8 V 2012 r.
odbyło się pierwsze czytanie projektu w komisjach:
Ustawodawczej, Kultury i Środków Przekazu, Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
7 V 2012 r. pod hasłem „Senat zabija prasę” w największych polskich gazetach ukazał się apel o wycofanie tego projektu. Marszałek Bogdan Borusewicz
spotkał się 8 V 2012 r. z grupą redaktorów naczelnych i wydawców największych ogólnopolskich
i regionalnych tytułów prasowych, sygnatariuszy
apelu do senatorów w sprawie senackiego projektu
nowelizacji ustawy – Prawo prasowe. W spotkaniu
uczestniczył także przewodniczący Komisji Ustawodawczej senator Piotr Zientarski. Przedstawiciele
mediów przedstawili swoje obawy związane z proponowanymi zapisami dotyczącymi sprostowań
i odpowiedzi prasowych. Jak podkreślił marszałek
Bogdan Borusewicz, Senat nie ma zamiaru „zabijać prasy”. Przypomniał, że projekt przede wszystkim wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego.
Marszałek zapewnił, że Izba w wyniku procesu legislacyjnego wypracuje w tej sprawie wspólne stanowisko. Zadeklarował, że w projekcie noweli prawa prasowego nastąpią takie zmiany, aby wszystkie
obawy podnoszone przez redaktorów naczelnych
polskiej prasy zostały rozwiane.
W nowelizacji, która weszła w życie 2 XI 2012 r.,
pozostawiono tylko sprostowanie, rozumiane jako
oświadczenie dotyczące informacji faktycznych podanych w danym materiale prasowym, zmierzające
do ich korekty lub doprecyzowania. Nie może ono
przekraczać dwukrotnej objętości fragmentu materiału prasowego, którego dotyczy, ani zajmować
więcej niż dwukrotność czasu antenowego, jaki zajmował dany fragment przekazu medialnego. Sprostowanie powinno być nadesłane w ciągu 21 dni od
dnia publikacji, do której się odnosi. Wprowadzono
też obowiązek publikacji sprostowania w Internecie
w ciągu 3 dni roboczych. Sprostowanie trzeba opublikować w tym samym dziale, taką samą czcionką,
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Senator Piotr Zientarski, sprawozdawca Komisji Ustawodawczej
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo prasowe.

pod równie widocznym tytułem co materiał prasowy, którego dotyczy, a w wypadku przekazu radiowego lub telewizyjnego – wyraźnie zapowiedzieć
oraz umieścić w przekazie tego samego rodzaju
i o tej samej porze. Tekstu sprostowania nie można
komentować w tym samym numerze pisma czy tego
samego dnia w przekazie elektronicznym. Nie wyklucza to jednak „prostej zapowiedzi polemiki lub
wyjaśnień”.
W wypadku odmowy opublikowania sprostowania albo nieukazania się go w terminie zainteresowana osoba może w ciągu roku od publikacji wytoczyć
powództwo o sprostowanie. Sąd ma 30 dni na rozpoznanie sprawy zarówno w pierwszej instancji, jak
i na rozpatrzenie apelacji. Do 7 dni skrócono terminy na wniesienie odpowiedzi na pozew, wniesienie
apelacji i odpowiedzi na nią.
Senat rozpatrzył nowelę na 17. posiedzeniu
i wprowadził do niej 5 poprawek, z których Sejm
przyjął 4. Pierwsza z nich przywracała zapis, który
zawierał pierwotny projekt senacki. Zgodnie z nim,
sprostowanie ma być drukowane taką samą czcionką jak materiał prasowy, którego dotyczy (Sejm przyjął, że ma być opublikowane czcionką standardową
dla danego tytułu). Uzasadniając wprowadzenie tej
zmiany, Izba podkreśliła, że intencją wprowadzenia
regulacji dotyczącej publikacji sprostowania jest zapewnienie identycznej – przynajmniej w aspekcie
graficznym – siły oddziaływania publikacji prasowej
i tekstowi zmierzającemu do jej sprostowania. Wobec istotnego osłabienia pozycji osób, do których
mogą się odnosić publikacje prasowe, związanego
z rezygnacją z instytucji odpowiedzi, a więc środka
ochrony dóbr osobistych, i pozostawienia jedynie
sądowej drogi dochodzenia roszczeń w tym zakre-
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sie, należy utrzymać wszelkie gwarancje właściwego
wyważenia uprawnień prasy, a także osób żądających opublikowania sprostowania. Senat umożliwił
też kontrolę kasacyjną w sprawach o opublikowanie
sprostowania. Zdaniem Izby, wyłączenie możliwości
poddania sprawy o opublikowanie sprostowania kognicji najwyższej instancji sądowej nie tylko nie było-

by podyktowane żadnymi ważnymi względami, lecz
również w znacznej mierze pozbawiłoby Sąd Najwyższy wpływu na wykładnię i sposób stosowania
przepisów prawa prasowego.
Sejm odrzucił propozycję Senatu, aby w sprawach
o opublikowanie sprostowania termin do złożenia
wniosku o sporządzenie wyroku skrócić z 7 do 3 dni.

Nowelizacje ustawy o radiofonii i telewizji
W 2012 r. parlament dwukrotnie nowelizował
ustawę o radiofonii i telewizji. Pierwsza nowelizacja zrealizowała wyrok Trybunału Konstytucyjnego
z 19 VII 2011 r., druga wdrożyła do polskiego prawa
przepisy unijnej dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych.
Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji z 10 X 2012 r. została uchwalona na podstawie
projektów senackiego i poselskiego. Uregulowano
w niej kwestię opłaty za udzielenie koncesji na
rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w ustawie, a nie – jak wcześniej – w rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Określono maksymalne wysokości stawek opłaty
za udzielanie koncesji. Krajowa Rada Radiofonii
i Telewizji w porozumieniu z ministrem finansów
określa w rozporządzeniu nie wyższą niż wskazana
w ustawie wysokość opłaty za udzielenie koncesji.
Zgodnie z nowelą, opłata za udzielenie koncesji
dla rozpowszechniania programu telewizyjnego
w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie wynosi nie więcej niż 25 890 000 zł (w senackim projekcie przyjęto kwotę 12 945 000 zł).
Wprowadzono opłatę za udzielanie koncesji na
rozpowszechnianie programu radiowego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie, równą połowie opłaty za rozpowszechnianie
w sposób analogowy. W wypadku rozpowszechniania programu telewizyjnego i programu radiowego w sieciach telekomunikacyjnych innych niż
wykorzystywane do rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego lub rozsiewczego satelitarnego obniżono wysokość opłaty. Ponadto nowela
umożliwiła rozkładanie opłaty za udzielenie koncesji na równe roczne raty, płatne w kolejnych latach obowiązywania koncesji.

Senat na 19. posiedzeniu przyjął ustawę w wersji uchwalonej przez Sejm. Nowela weszła w życie
20 XI 2012 r.
Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji
z 12 X 2012 r. wprowadza definicje nowych terminów
„audiowizualna usługa medialna na żądanie” i „publiczne udostępnianie audiowizualnej usługi medialnej na żądanie”, a także modyfikuje definicje: audycji,
programu, usługi medialnej, dostawcy usługi medialnej i dostarczania usługi medialnej. Wprowadzono
obowiązek stosowania zabezpieczeń, przyznając ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji możliwość wydania rozporządzenia określającego warunki
techniczne. Ustawa nakłada obowiązek oznaczania
audycji nieodpowiednich dla małoletnich stosownymi
znakami graficznymi, które szczegółowo określi rozporządzenie wydane przez Krajową Radę Radiofonii
i Telewizji, a także obowiązek promowania audycji
europejskich przez wszystkie podmioty świadczące
usługi na żądanie. Jeżeli katalog danego usługodawcy
zawiera także produkcje europejskie, to jest on zobowiązany do przeznaczenia co najmniej 20% zawartości swojego katalogu na takie audycje. W nowelizacji
uregulowano też kwestię poddania audiowizualnych
usług na żądanie ograniczeniu w zakresie reklamy,
sponsorowania i lokowania produktów. Krajowa Rada
Radiofonii i Telewizji została uprawniona do monitorowania rynku usług na żądanie. Usługodawcy mają obowiązek przechowywania audycji i udostępniania ich na
żądanie przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji przez 28 dni po zaprzestaniu udostępniania
ich w katalogu, a także składania Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji corocznego sprawozdania.
Izba na 20. posiedzeniu zdecydowała o przyjęciu
ustawy bez poprawek. Jej przepisy zaczną obowiązywać 28 II 2013 r.
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SPORT
Ustawa o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie
Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych
oraz ustawy o sporcie

C

elem nowelizacji było uregulowanie zasad
używania symboli narodowych na strojach reprezentacji Polski, reprezentacji olimpijskiej oraz
paraolimpijskiej. Główną przesłanką jej przygotowania była kontrowersyjna decyzja Polskiego
Związku Piłki Nożnej, z której wynikało, że godło
ma zostać zastąpione logo związku.
Obowiązujące przed nowelizacją przepisy
ustawy o sporcie dawały Polskiemu Komitetowi
Olimpijskiemu i polskim związkom sportowym
fakultatywne prawo, a nie obowiązek, używania
wizerunku orła ustalonego dla godła na podstawie przepisów ujętych w ustawie o godle na stroju
reprezentacji kraju, reprezentacji olimpijskiej i paraolimpijskiej. Nowela nałożyła na polskie związki sportowe, Polski Komitet Olimpijski oraz Polski
Komitet Paraolimpijski obowiązek umieszczania
na strojach reprezentacyjnych godła Rzeczypo-

Sprawozdawca Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w sprawie nowelizacji ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz
o pieczęciach państwowych oraz ustawy o sporcie senator Andrzej
Szewiński.

spolitej Polskiej, którego wzór zawiera załącznik
do ustawy o godle. Przewidziano w niej odstępstwa od tego obowiązku, gdy przepisy międzynarodowej organizacji sportowej działającej
w danym sporcie, do której należy polski związek
sportowy, przepisy Międzynarodowego Komitetu
Olimpijskiego czy Międzynarodowego Komitetu
Paraolimpijskiego przewidują używanie na stroju
reprezentacji innych symboli niż narodowe. Odstępstwa te wynikają z tego, że polskie związki
sportowe, działające na mocy ustawy – Prawo
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Minister Krzysztof Łaszkiewicz, przedstawiciel prezydenta podczas
prac nad ustawą o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych oraz ustawy o sporcie.

o stowarzyszeniach, mogą się zrzeszać w strukturach międzynarodowych i mają monopol w zakresie organizowania i prowadzenia współzawodnictwa w danym sporcie. Warunkiem sine qua non
funkcjonowania w strukturach międzynarodowych jest respektowanie statutu, przepisów czy
regulaminów organizacji międzynarodowych niezależnie od formuły ich działania. Takie odstępstwa dotyczą obecnie na przykład siatkarzy czy
tenisistów.
Ponadto polskie związki sportowe, Polski Komitet Olimpijski i Polski Komitet Paraolimpijski uzyskały prawo do wykorzystania do celów gospodarczych przedmiotów będących odwzorowaniem
stroju reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji
paraolimpijskiej w zakresie wyznaczonym przez
regulamin polskiego związku sportowego, należącego do międzynarodowej organizacji sportowej
działającej w danym sporcie, regulamin Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego czy regulamin
Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego.
Zmiana ta stanowi wyjątek od obowiązującej reguły, zawartej w art. 16 ust. 1 ustawy o godle, który stanowi, że symbole Rzeczypospolitej Polskiej
nie mogą być umieszczane na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego.
Senat rozpatrzył nowelę podczas 8. posiedzenia i wprowadził do niej 3 poprawki porządkujące i doprecyzowujące, zaakceptowane następnie przez Sejm. Nowe przepisy obowiązują
od 9 VI 2012 r.
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SPRAWY OBYWATELSKIE
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach

O

d 9 XI 2012 r. obowiązują nowe zasady organizowania w tym samym miejscu i w tym samym czasie kilku zgromadzeń. Ustawa umożliwiła
zakazanie 2 lub więcej zgromadzeń w tym samym
miejscu i czasie, jeśli może to prowadzić do naruszenia porządku. Ponadto wydłużyła termin na składanie zawiadomienia o planowanym zgromadzeniu
z 3 do 6 dni przed nim. Zmieniono też przepisy
karne i wprowadzono kary grzywny: do 7 tys. zł dla
przewodniczącego zgromadzenia, jeśli nie wykonuje on swych obowiązków i nie przeciwdziała naruszeniom porządku publicznego, oraz do 10 tys. zł
dla uczestnika zgromadzenia, który nie podporządkowuje się poleceniom przewodniczącego tego
zgromadzenia. Za przebieg zgromadzenia odpowiada jego przewodniczący, który musi być łatwo
rozpoznawalny przez pozostałych uczestników demonstracji. Do jego obowiązków należy przeprowadzenie zgromadzenia w taki sposób, aby zapobiec
powstaniu szkody z winy uczestników. Uczestnicy

Szef Kancelarii Prezydenta minister Jacek Michałowski podczas rozpatrywania przez Senat nowelizacji prawa o zgromadzeniach.

Nowela została uchwalona 14 IX 2012 r. na podstawie inicjatywy prezydenta Bronisława Komorowskiego po zajściach w Warszawie w 2011 r. w związku z obchodami Święta Niepodległości. Budziła
kontrowersje, protestowały przeciw niej organizacje
pozarządowe, m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Fundacja
„Panoptykon”. List otwarty do marszałka Senatu
z apelem o „poważną dyskusję nad proponowaną
ustawą” podpisało łącznie 167 organizacji. Wskazywały one m.in., że zmniejszenie możliwości zwoływania przeciwstawnych zgromadzeń w tym samym
miejscu i czasie ograniczy prawo do kontrdemonstracji, a zmieniane przepisy nadal nie regulują kwestii zgromadzeń spontanicznych. Z apelem o odrzucenie nowelizacji do senatorów i posłów zwrócili się
b. działacze opozycji z czasów PRL, m.in. Zbigniew
Bujak, Władysław Frasyniuk, Bogdan Lis, Henryka
Krzywonos-Strycharska, a także senator Józef Pinior.
Apel wystosował też przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.
Spośród pracujących nad ustawą tylko Komisja
Ustawodawcza wnosiła o przyjęcie nowelizacji
z poprawkami. Jej mniejszość, podobnie jak Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz
Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji
Państwowej, przedstawiła wniosek o odrzucenie
ustawy. Po burzliwej debacie podczas 16. posiedzenia Izby senatorowie odrzucili wniosek o odrzucenie ustawy i przyjęli ją z 13 poprawkami. Senat
zmienił termin zawiadomienia o zgromadzeniu
z 6 dni na 3 dni robocze, przesądzając jednocześnie o nowym terminie na zmianę czasu lub miejsca
zgromadzenia zgłoszonego później oraz o nowym
terminie na wydanie decyzji zakazującej zgromadzenia. Zrezygnowano także z wymogu dołączania
do zawiadomienia o zgromadzeniu zdjęcia jego or-

manifestacji zakłócający jej przebieg muszą stosować się do poleceń przewodniczącego. Do katalogu przedmiotów, których posiadanie podczas zgromadzenia jest niedozwolone, nowelizacja dodała
wyroby pirotechniczne. Doprecyzowano też zasady
powiadamiania organów gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, a także przepisy odnoszące
się do wydawania decyzji o zakazie zgromadzenia
i odwoływania się od tej decyzji.
Nowe przepisy zakazują uczestnictwa w zgromadzeniach osobom zamaskowanym. Wyjątkiem od
tego są sytuacje, gdy organizator w zawiadomieniu
do urzędu gminy poinformuje o planowanym udziale zamaskowanych osób.

83

KRONIKA SENATU RP – VIII KADENCJA

Senator Bohdan Paszkowski, sprawozdawca wniosku mniejszości Komisji
Ustawodawczej o odrzucenie nowelizacji prawa o zgromadzeniach.

Senator Józef Pinior, sprawozdawca Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawie nowelizacji prawa o zgromadzeniach.

ganizatora. Senatorowie zdecydowali też, że zakaz
zgromadzenia z uwagi na to, iż organizator zgromadzenia zgłoszonego później pomimo wezwania nie
dokonał zmiany czasu lub miejsca zgromadzenia,
dotyczy tylko zgromadzenia zgłoszonego później.
Zgodnie z decyzją Senatu, powierzenie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia innej osobie
niż organizator jest możliwe jedynie za jej zgodą.
Ponadto Izba zamiast prawa przewodniczącego
do zastosowania środków polegających na wezwaniu do opuszczenia zgromadzenia i zwrócenia się
o pomoc do policji lub straży miejskiej wprowadziła obowiązek ich zastosowania. Decyzji przedstawiciela organu gminy o rozwiązaniu zgromadzenia nadano rygor natychmiastowej wykonalności
z mocy prawa. Senatorowie uznali także, że wykroczenie można popełnić jedynie umyślnie, i skreślili
warunek odpowiedzialności za zaniechanie obowiązku „w celu zapobieżenia naruszeniom porządku publicznego”. Usunęli też z ustawy rozwiązanie

przewidujące odpowiedzialność karną przewodniczącego za przeprowadzenie zgromadzenia w sposób, który nie zapobiegł powstaniu szkód z winy
uczestników zgromadzenia. Senat podwyższył ponadto do 5 tys. zł górną granicę wymiaru grzywien
za wykroczenia przewidziane ustawą, zgodnie
z zasadami ogólnymi kodeksu wykroczeń. Dodano
przepis przejściowy, określający sposób zakończenia postępowań wszczętych, a nie zakończonych
przed dniem wejścia w życie ustawy, wprowadzono
też zmiany ujednolicające przepisy.
Sejm nie poparł tylko 1 senackiej poprawki, mającej na celu doprecyzowanie przepisu, że organ
gminy będzie mógł wezwać do zmiany czasu lub
miejsca zgromadzenia zgłoszonego później dopiero po łącznym zaistnieniu przesłanek niemożności
oddzielenia zgromadzeń oraz niemożności odbycia
zgromadzeń, w taki sposób, aby ich przebieg nie zagrażał życiu, zdrowiu lub mieniu w znacznych rozmiarach.

Nowelizacje ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych
Pierwsza z 2 nowelizacji ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych została uchwalona
13 VII 2012 r. i dotyczyła rejestracji danych o zmianie obywatelstwa w zbiorze PESEL. Wiązało się to
z wejściem w życie 15 V 2012 r. przepisów ustawy
o obywatelstwie. Zaczęły wówczas obowiązywać
przepisy w zakresie rozdziału 5, który reguluje kwestię przywracania obywatelstwa polskiego, oraz
art. 65, unieważniającego uchwały Rady Ministrów
z lat 1946–1949. Pozbawiały one obywatelstwa polskiego generała Władysława Andersa, Stanisława
Mikołajczyka, Stanisława Bańczyka, Tomasza Kołakowskiego, Stanisława Wójcika oraz generałów i oficerów, którzy wstąpili do Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia.
Nowelizacja powinna usprawnić rejestrację danych o zmianie obywatelstwa w zbiorze PESEL i innych rejestrach centralnych oraz umożliwić unieważnienie z urzędu dowodów osobistych osób,
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które utraciły obywatelstwo polskie. Nowelizacja
uwzględnia też nowe zasady określenia daty utraty
obywatelstwa polskiego. Dotychczas był to dzień
wydania przez prezydenta RP postanowienia o wyrażeniu zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego. Zgodnie z ustawą o obywatelstwie polskim,
utrata obywatelstwa polskiego następuje po upływie
30 dni od dnia wydania postanowienia przez prezydenta albo w terminie krótszym niż 30 dni, wskazanym w postanowieniu prezydenta.
W nowelizacji zawarto ponadto wskazanie ministra właściwego do spraw wewnętrznych jako organu rejestrującego w zbiorze PESEL zmiany dotyczące
obywatelstwa polskiego. To konsekwencja przyznania ministrowi uprawnienia do decydowania w sprawach o przywrócenie obywatelstwa polskiego, które
to kompetencje są przyznane prezydentowi w ustawie o obywatelstwie polskim, oraz do rejestrowania
tych danych w centralnym rejestrze danych o naby-
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ciu i utracie obywatelstwa polskiego, co również reguluje ta ustawa.
Na 16. posiedzeniu Izba opowiedziała się za
przyjęciem ustawy w wersji uchwalonej przez Sejm.
Ustawa weszła w życie 16 VIII 2012 r.
Druga nowela ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, uchwalona 23 XI 2012 r., przesunęła termin wejścia w życie ustawy o dowodach
osobistych z 1 VI 2013 r. na 1 I 2015 r. oraz ustawy
o ewidencji ludności – z 1 I 2013 r. na 1 I 2015 r. Była
to kolejna zmiana wejścia w życie tych ustaw. Zrezygnowano z wdrażania systemu elektronicznych
dowodów osobistych i podpisu elektronicznego
z powodu m.in. braku środków budżetowych na wydawanie elektronicznych dowodów osobistych oraz
prac Komisji Europejskiej nad projektem rozporządzenia w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług
zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznej
na rynku wewnętrznym.
Nowela, obowiązująca od 31 XII 2012 r., przewiduje też zniesienie obowiązku meldunkowego
od 1 I 2016 r. Od 1 I 2013 r. zaś zniesiony zostanie
obowiązek meldunku na pobyt czasowy nieprzekraczający 3 miesięcy w odniesieniu do Polaków
i obywateli państw Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, stron Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej. Nie będzie też obowiązku meldunku
wczasowiczów i turystów. Wprowadzono również
możliwość automatycznego wymeldowania przy
zameldowaniu w nowym miejscu, a także spełnienia obowiązku meldunkowego przez ustanowionego pełnomocnika. Przy meldunku nie będzie trzeba
podawać informacji o wykształceniu i obowiązku
wojskowym ani przedkładać książeczki wojskowej. Ponadto termin na zameldowanie wydłużono
z 4 do 30 dni. Właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości i zakłady pracy zwolniono
z obowiązku kontrolowania spełniania obowiązku
meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników. Z 3 do 6 miesięcy wydłużono okres wyjazdu
zagranicznego, który trzeba będzie zgłosić w organie ewidencji ludności. Do ustawy o ewidencji
ludności i dowodach osobistych wprowadzono definicję danych jednostkowych, co ma ułatwić uzyskiwanie określonych danych z ewidencji ludności
oraz z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.
W trakcie dyskusji nad ustawą na 22. posiedzeniu Senatu wiceminister spraw wewnętrznych
Roman Dmowski poinformował, że od ponad
roku Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadzi
śledztwo w sprawie nieprawidłowości związanych
z realizacją projektów informatycznych. Nieprawidłowości były jedną z przyczyn wstrzymania
przez Komisję Europejską w marcu 2012 r. finansowania projektu „pl.ID”. W wyniku dyskusji we
wrześniu 2012 r. środki odblokowano. W ramach
wartego 370 mln zł projektu „pl.ID” wydano dotąd

Wiceminister spraw wewnętrznych Roman Dmowski podczas prac
nad nowelą ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Senator Andrzej Matusiewicz, sprawozdawca komisji samorządu terytorialnego w sprawie nowelizacji ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych na 22. posiedzeniu Izby.

Sprawozdawca Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
w sprawie nowelizacji ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych senator Ryszard Knosala.

85

KRONIKA SENATU RP – VIII KADENCJA
około 182 mln zł. Wiceminister Roman Dmowski
poinformował też, że resort spraw wewnętrznych
pod względem technicznym zweryfikował rejestr
PESEL oraz rejestr pojazdów i kierowców CEPiK.
Stwierdzono konieczność „remontu generalnego
tych systemów”. Jak mówił wiceminister, trzeba go
„przeprowadzić tak, aby od stycznia 2015 r. mieć

w pełni funkcjonujący system dostępny w urzędach gmin na terenie całej Polski. Projekt powinien zostać zakończony do 2015 r., bo do tego
czasu wszystkie środki unijne muszą być rozliczone i certyfikowane”.
Senat wprowadził do ustawy 8 poprawek, głównie
legislacyjnych. Sejm przyjął 4 z nich.

Nowelizacje ustawy o dokumentach paszportowych
Senat na 14. posiedzeniu przyjął bez poprawek
ustawę o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych, wydłużającą z 12 miesięcy do 5 lat okres,
na jaki wydawany jest paszport dziecku, które nie
ukończyło 5 lat. Zrównano zasady wydawania paszportów małoletnim w wieku do lat 5 i małoletnim
do 13 lat. Przy składaniu wniosku o wydanie paszportu dziecku nie jest wymagana jego obecność.
Zrezygnowano także z zasady, zgodnie z którą małoletniemu do lat 5 wydaje się paszport tymczasowy, a paszport zwykły jedynie na żądanie rodziców.
Wszystkie paszporty małoletnich mają być paszportami zwykłymi.
Nowe przepisy obowiązują od 11 VIII 2012 r.
Kolejną nowelizację ustawy o dokumentach
paszportowych Senat rozpatrzył na 20. posiedzeniu
i wprowadził do niej 2 poprawki: skreślającą zbędne powtórzenie i doprecyzowującą, że do będących
w toku postępowań w sprawie wydania paszportu
tymczasowego oraz drugiego paszportu będą stosowane przepisy dotychczasowe. Sejm przyjął obie
zmiany.
Nowela, która wejdzie w życie 17 I 2013 r., upraszcza procedury związane z wydawaniem paszportów
m.in. poprzez wprowadzenie możliwości zwrócenia
się z wnioskiem o wydanie paszportu do dowolnego
wojewody, a nie – jak dotychczas – do wojewody
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.
Rozszerza ponadto katalog sytuacji, w których oby-

Senator Andrzej Pająk, sprawozdawca komisji samorządu w sprawie
noweli ustawy o dokumentach paszportowych na 14. posiedzeniu Izby.

watelom polskim może zostać wydany paszport
tymczasowy, o takie, gdy z uwagi na wykonywaną
działalność zawodową muszą oni pilnie wyjechać za
granicę, a nie mają ważnego paszportu z 10-letnim
terminem ważności. Ustawa upraszcza także procedurę wydawania 2. paszportu. Zakłada, że minister
spraw wewnętrznych będzie organem właściwym
do wyrażenia zgody bądź odmowy wyrażenia zgody na wydanie obywatelowi 2. paszportu, podczas
gdy przyjęcia wniosku i wydania 2. paszportu dokona dowolny – wybrany przez obywatela – organ
paszportowy.

Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
Od 28 X 2012 r. obowiązuje nowelizacja,
uchwalona na podstawie projektu senackiego, dostosowująca prawo do wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 2005 i 2010 r. Uchyliła ona przepis umożliwiający spółdzielniom mieszkaniowym,
które przed 5 XII 1990 r. wybudowały na cudzym
gruncie budynki, nabycie ich własności przez zasiedzenie (ex lege), czyli na podstawie rozwiązań
odmiennych od tych zawartych w kodeksie cywilnym, jeśli nieruchomości te mają nieuregulowany
stan prawny. Zgodnie z nowelizacją, spółdzielnia
może stać się właścicielem gruntu np. przez zasiedzenie, jeśli spełni warunki określone dla tej
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instytucji prawa cywilnego. Pozwoli to m.in. na
lepszą ochronę praw dawnych właścicieli spółdzielczych gruntów. Ponadto nowelizacja wyeliminowała przepisy, uprzywilejowujące spółdzielnie
w stosunku do ich wierzycieli hipotecznych w sytuacji ustanawiania odrębnej własności lokali spółdzielczych. Ustawa uniemożliwi osłabianie zabezpieczenia hipotecznego kredytów zaciągniętych
przez spółdzielnie. Zamiast uchylanych uregulowań obowiązują normy ogólne, w tym zawarte
w ustawie o księgach wieczystych i hipotece.
Senat na 17. posiedzeniu przyjął nowelizację bez
poprawek.
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ZMIANY W PRAWIE KARNYM
Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu
kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym
w systemie dozoru elektronicznego

N

a 11. posiedzeniu Senat wprowadził 4 poprawki
o charakterze legislacyjnym i porządkowym do
nowelizacji, która stworzyła możliwość stosowania
warunkowego przedterminowego zwolnienia wobec
skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Ponadto
m.in. rozszerzyła uprawnienia kuratora sądowego,
dotyczące kontroli odbywania przez skazanych tej
kary czy wnoszenia o przedterminowe zwolnienie,
wprowadziła obligatoryjne zarządzenie przez sąd
penitencjarny usunięcia elektronicznych urządzeń

monitorujących w wypadku uchylenia zezwolenia
na odbycie przez skazanego kary w systemie dozoru
elektronicznego, określiła sąd penitencjarny właściwy do orzekania o warunkowym zwolnieniu. Nowelizacja zrównała system elektroniczny i tradycyjny, jeśli
chodzi o przedterminowe zwolnienie. Przedterminowego zwolnienia nie dopuszcza się tylko w wypadku
zastępczej kary pozbawienia wolności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
Sejm zaakceptował poprawki wniesione przez Senat. Nowelizacja obowiązuje od 5 VII 2012 r.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny
oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
Izba na 11. posiedzeniu przyjęła bez poprawek
nowelizację, uchwaloną na podstawie projektu senackiego. Uniemożliwia ona wymierzenie
osobie fizycznej, która nie opłaciła składek pobieranych przez ZUS albo opłaciła je w zaniżonej wysokości, dodatkowej opłaty, jeśli osoba ta

podlega odpowiedzialności za przestępstwo lub
wykroczenie w związku z nieopłaceniem tych
składek. Ustawa dostosowała przepisy prawa do
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt
P 29/09).
Nowe przepisy weszły w życie 31 V 2012 r.

Ustawa o zmianie ustawy
– Kodeks postępowania karnego
Od 18 VIII 2012 r. obowiązuje nowelizacja,
uchwalona na podstawie projektu senackiego, dostosowującego system prawa do wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z 18 X 2011 r., stwierdzającego
niezgodność art. 632 pkt 2 ustawy – Kodeks postępowania karnego z konstytucją. Podczas prac sejmowych wprowadzono zmiany do projektu.
Nowela, realizując orzeczenie trybunału, zakłada
możliwość przyznania oskarżycielowi posiłkowemu
zwrotu kosztów za reprezentującego go pełnomocnika, gdy proces kończy się umorzeniem z powodu
śmierci oskarżonego. Jak napisano w uzasadnieniu
projektu senackiego, chodzi o to, aby w sprawach
z oskarżenia publicznego sąd mógł w wyjątkowych
wypadkach zasądzić koszty nie tylko od oskarżonego, ale też od Skarbu Państwa.
Zgodnie z przepisem dodanym do kodeksu postępowania karnego na mocy nowelizacji, „jeżeli przy-

czyny umorzenia powstały w toku postępowania,
sąd może orzec od Skarbu Państwa zwrot uzasadnionych wydatków z tytułu ustanowienia jednego
pełnomocnika”.
Senat na 15. posiedzeniu wprowadził 1 poprawkę do ustawy, zaakceptowaną przez Sejm. Polegała ona na wydzieleniu do odrębnego artykułu wyjątku, który uprawnia strony do uzyskania zwrotu
należności z tytułu ustanowienia 1 pełnomocnika, gdy postępowanie publicznoskargowe będzie umorzone z przyczyn, jakie powstały w toku
postępowania. W opinii Senatu, rozwiązanie zaproponowane przez Sejm może budzić poważne
wątpliwości interpretacyjne. Izba uznała, że należy zastosować się do przepisu zasad techniki
prawodawczej. Istotnym elementem wniesionej
przez Senat poprawki było także dostosowanie
terminologii dodawanego przepisu.
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Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego
oraz niektórych innych ustaw
Na swym 17. posiedzeniu Izba wprowadziła
4 poprawki do nowelizacji, uchwalonej na podstawie projektu senackiego. Ustawa kompleksowo
uregulowała zagadnienia związane ze zwrotem
nie tylko kosztów podróży, ale też wszelkich kosztów stawiennictwa, poniesionych przez świadków
i inne osoby wzywane w toku postępowania sądowego zarówno w sprawach cywilnych, jak i karnych. Zapewniła jednolite orzekanie o kosztach
według wszystkich procedur oraz ustaw przewi-
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dujących obowiązek stawiennictwa na wezwanie
organu władzy publicznej. Analogicznie ma się
rzecz z wynagrodzeniami przysługującymi biegłym powoływanym w sprawach zamówień pub-licznych.
Zmiany wprowadzone przez Senat miały na celu
uniknięcie zbędnych powtórzeń i niewłaściwych
przywołań w ustawie.
Sejm zaakceptował wszystkie senackie poprawki.
Nowelizacja obowiązuje od 5 XI 2012 r.
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ORGANY KONTROLI PAŃSTWOWEJ
I OCHRONY PRAWA
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

P

o wielogodzinnej debacie podczas 15. posiedzenia Senat przyjął sprawozdanie Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji z działalności w 2011 r. Za przyjęciem dokumentu opowiedziało się 52 senatorów,
25 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu. Przyjęcie
sprawozdania rekomendowała Izbie Komisja Kultury
i Środków Przekazu.
Dyskusję zdominowały kwestia nieprzyznania
TV Trwam przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji miejsca na multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej, a także opublikowany w maju 2012 r. raport
Najwyższej Izby Kontroli z wykonania budżetu rady,
w którym znalazły się zastrzeżenia dotyczące niecelowego, zdaniem NIK, rozkładania na raty opłat koncesyjnych. Decyzje takie KRRiT podjęła także w wypadku nadawców, którzy w przeciwieństwie do TV
Trwam otrzymali miejsca na pierwszym multipleksie
naziemnej telewizji cyfrowej (MUX-1).
Podczas debaty pytano m.in. o ściągalność abonamentu i wysokość wpływów z tego tytułu, niepokojący spadek liczby programów dla dzieci i młodzieży,
sytuację ośrodków regionalnych telewizji publicznej
i regionalnych rozgłośni radiowych. Zwracano uwagę na brak reprezentatywności światopoglądowej
w mediach publicznych i ich upolitycznienie. Poruszano także kwestię promocji zdrowia i reklamy adresowanej do dzieci.
Odpowiadając na pytania senatorów, przewodniczący KRRiT Jan Dworak wyjaśnił, że rozkładanie
opłat koncesyjnych jest praktykowane przez radę
od lat, zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej
i bogatym orzecznictwem sądów administracyjnych.
Zaznaczył, że nie powoduje ono strat dla Skarbu

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji podczas senackiej debaty nad sprawozdaniem rady z działalności w 2011 r.

Państwa, ponieważ w każdym z takich wypadków
nakładana jest opłata prolongacyjna, na czym państwo zyskało dodatkowe 13 mln zł. Jak podkreślił,
to zgodne z prawem Unii Europejskiej i nie można
w tym wypadku mówić o pomocy publicznej dla
nadawców. W opinii przewodniczącego, także Fundacja Lux Veritatis, która starała się o miejsce dla TV
Trwam, mogłaby wystąpić o wyznaczenie rat, gdyby
otrzymała koncesję.
Jan Dworak przypomniał, że opłata koncesyjna
nie jest głównym kosztem, który muszą ponieść
nadawcy obecni na multipleksie. Koszty związane
z samym nadawaniem są w tym wypadku około
10-krotnie wyższe, a KRRiT szacuje je na 10 mln zł
rocznie. Jak zaznaczył przewodniczący, KRRiT nie
ma możliwości dowolnego ustalania wysokości rat –
są one określone we wniosku nadawcy, a rada może
się na nie zgodzić lub nie. Przy podejmowaniu takiej
decyzji rada kieruje się uzasadnionym, ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Może
to być zarówno sytuacja finansowa koncesjonariusza, jak i interes publiczny. Jak podkreślił przewodniczący, według KRRiT interesem publicznym jest
przede wszystkim przebieg cyfryzacji bez żadnych
zakłóceń. Prawidłowe uruchomienie pierwszego
multipleksu MUX-1 jest warunkiem uruchomienia
kolejnych dwóch, na których ma się znaleźć po 8 kolejnych kanałów. Jan Dworak przypomniał, że powodem nieprzyznania miejsca TV Trwam na MUX-1
była niepewna sytuacja finansowa fundacji Lux Veritatis, której majątek w dniu złożenia wniosku koncesyjnego wynosił około 90 mln zł, większość tych
środków pochodziła jednak z pożyczki udzielonej
przez polską prowincję zakonu redemptorystów.
Fundacja odmówiła KRRiT informacji na temat warunków spłaty tej pożyczki. Jest też jedynym podmiotem, który nałożył na swoje dokumenty finansowe klauzulę tajemnicy przedsiębiorstwa, przez co
decyzja KRRiT w tej sprawie nie może zostać upubliczniona. Ponadto przewodniczący przypomniał,
że KRRiT jest obowiązana do ogłoszenia przed końcem 2012 r. konkursu na kolejne miejsca na MUX-1,
które czasowo zajmowane są przez kanały TVP. Fundacja zapowiedziała, że weźmie w nim udział.
Podczas senackiej debaty przypominano m.in.
o związanych z nieprzyznaniem koncesji TV Trwam
protestach społecznych. W opinii senatora Jana Marii Jackowskiego, jesteśmy świadkami fenomenu,
ruchu na skalę nienotowaną w najnowszej historii
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Senator Jan Maria Jackowski podczas senackiej debaty nad sprawo-zdaniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2011 r.

Polski. Jak mówił, protestują biskupi, kapłani, świeccy, osoby wierzące i niewierzące, Polacy z kraju
i z zagranicy, bo poczynania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji są odbierane jako działania o charakterze antykatolickim. Protestują środowiska, które
nie afiszują się z przynależnością do katolicyzmu,
i organizacje społeczne, takie jak Stowarzyszenie
Dziennikarzy Polskich czy Helsińska Fundacja Praw
Człowieka. Marsze i demonstracje w obronie wolności mediów odbyły się w ponad 100 polskich miastach. Pod protestem skierowanym do Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji złożono ponad 2 mln podpisów. Powstał apel ponad 40 redaktorów naczelnych
różnych mediów. Odbyło się łącznie 12 posiedzeń
komisji senackich i sejmowych. Najwyższa Izba Kontroli dopatrzyła się poważnych uchybień w działaniach Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Chodzi
o działania na szkodę państwa, biznesowo korzystne
dla uprzywilejowanych nadawców, w procesie kon-

cesyjnym. Uchwały dotyczące zaprzestania działań
podjęły dziesiątki samorządów szczebla gminnego,
powiatowego i wojewódzkiego. W Parlamencie Europejskim odbyło się publiczne wysłuchanie, był też
marsz protestacyjny.
Jak ocenił marszałek Bogdan Borusewicz, „to, co
się dzieje od pewnego czasu, to zupełnie bezprecedensowa sytuacja”. „Sytuacja nacisków, petycji
– ponad 2 miliony podpisów – sytuacja demonstra-
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cji. Proszę państwa, jednak w tej dyskusji i w ogóle
w walce o swoje poglądy trzeba ważyć słowa i znać
proporcję. Ja mam nadzieję, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie ulegnie naciskom i będzie się
kierować tylko prawem, bo to jest zasadnicza sprawa” – mówił.
Senator Mieczysław Gil mówił natomiast, że Krajowa Rada jest przez dużą część społeczeństwa
postrzegana jako instrument przeciwstawiania się
dążeniom Kościoła do posiadania własnego systemu medialnego. Zdaniem senatora, to niedobra
sytuacja, bo w ten sposób są postrzegane działania uniemożliwiające nadawanie TV Trwam. Nie
chodzi tu o ocenę sprawozdania, a o sposób postrzegania KRRiT.
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji bronił senator Aleksander Świeykowski. Jak stwierdził,
meritum debaty stanowi sprawozdanie, które jako

Senator Aleksander Świeykowski (z prawej strony).

sprawozdawca senackiej komisji kultury określił
jako dobre, pokazujące dokładnie obraz dokonań, działań, zadań i problemów, przed jakimi
stoją media publiczne. „I jeżeli ja słyszę tutaj z tej
mównicy, w tej sali, że w Polsce nie ma pluralizmu, że nie ma wolności słowa, że jest ograniczony dostęp do mediów, to… Ja nie wiem, może my
żyjemy w różnych krajach” – mówił. Senator pytał, czy dzisiaj, by dotrzeć ze swoją opinią do społeczeństwa, trzeba szukać ratunku w samizdacie
czy podziemnym wydawnictwie?.
Ze sprawozdania KRRiT wynika, że za 2011 r.
z tytułu abonamentu udało się pozyskać i przekazać nadawcom publicznym łącznie 470,2 mln zł
(w 2010 r. było to 537 mln zł). TVP otrzymała z tej
kwoty 205,4 mln zł, Polskie Radio – 131,7 mln zł,
a rozgłośnie regionalne Polskiego Radia – 133,1 mln
zł. W 2011 r. przewodniczący KRRiT wydał 15 decyzji o nałożeniu kar na nadawców na łączną kwotę
prawie 777 tys. zł. Najwyższa z nich (300 tys. zł)
została nałożona na TVN w związku z programem
„Najlepsza na świecie jest miłość w klozecie” z cyklu
„Rozmowy w toku”.

PRACE LEGISLACYJNE SENATU

SPRAWY UNII EUROPEJSKIEJ
Ustawa o ratyfikacji Traktatu między Królestwem Belgii,
Republiką Bułgarii, Republiką Czeską, Królestwem Danii,
Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską,
Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską,
Irlandią, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską,
Republiką Łotewską, Republiką Litewską,
Wielkim Księstwem Luksemburga, Republiką Węgierską,
Republiką Malty, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii,
Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Rumunią,
Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii,
Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii
i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej)
a Republiką Chorwacji dotyczącego przystąpienia
Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej,
sporządzonego w Brukseli dnia 9 grudnia 2011 r.

N

a swoim 18. posiedzeniu Senat opowiedział się
za przyjęciem bez poprawek ustawy wyrażającej zgodę na ratyfikację przez prezydenta Bronisława Komorowskiego traktatu w sprawie przystąpienia Chorwacji do Unii Europejskiej.
Traktat stanowi podstawę prawną członkostwa
Republiki Chorwacji w Unii Europejskiej. W opinii
rządu, autora projektu ustawy, akcesja Chorwacji
wpłynie korzystnie na rozwój polskiej gospodarki.
Poszerzenie wspólnego rynku usług i jego liberalizacja będą pozytywnie oddziaływać na konkurencyjność, mogą także spowodować wzrost zatrudnienia. Polscy inwestorzy zyskają większe szanse na
inwestowanie w Chorwacji, a polscy usługodawcy
– większe możliwości eksportowe. Sejm przyjął tę
ratyfikację 14 IX 2012 r. w trybie uproszczonym, opisanym w art. 89 konstytucji. Przewiduje on, że aktu
ratyfikacji dokonuje prezydent, a parlament jedynie
przyjmuje zwykłą większością ustawę, która mu na
to zezwala.
Rekomendując senatorom przyjęcie ustawy, wiceminister spraw zagranicznych Maciej Szpunar
podkreślił, że przystąpienie Chorwacji do Unii Europejskiej będzie korzystne zarówno dla samej wspólnoty, jak i naszego kraju, przyniesie też dobre efekty
polityczne i gospodarcze.
Podczas debaty senatorowie deklarowali poparcie dla członkostwa Chorwacji w Unii Europejskiej.
W imieniu Prawa i Sprawiedliwości poparcie dla ra-

Ambasador Chorwacji w Polsce Ivan del Vechio podczas senackiej
debaty na temat ustawy ratyfikacyjnej dotyczącej przystąpienia
jego kraju do Unii Europejskiej.

tyfikacji umowy stowarzyszeniowej wyraziła senator Dorota Czudowska. O dramatycznym doświadczeniu wojny na Bałkanach i pozytywnym wpływie
chorwackiej akcesji na sytuację w tym rejonie mówili
m.in. senatorowie Józef Pinior i Edmund Wittbrodt.
O poparcie ustawy ratyfikacyjnej apelował także
senator Bogdan Klich. W trakcie dyskusji powrócił
jednak sejmowy spór o tryb ratyfikacji traktatu akcesyjnego. Senator Jan Maria Jackowski przekonywał,
że wyrażenie zgody na przystąpienie Chorwacji do
UE powinno przebiegać zgodnie z art. 90 konstytu-

91

KRONIKA SENATU RP – VIII KADENCJA
W opinii marszałka Bogdana Borusewicza, źle się
stało, że gorąca dyskusja, jaka miała miejsce w Sejmie
na temat trybu ratyfikacji ustawy, odżyła w Senacie,
który nie ma przecież kompetencji Sejmu, aby ten tryb
zmienić. Według marszałka, pozostawi to „pewien
cień” na decyzji Senatu dotyczącej członkostwa Chorwacji w Unii Europejskiej. Jednocześnie marszałek
podkreślił, że Polska od samego początku popierała
członkostwo Chorwacji. Nasz kraj wspiera także rozszerzenie Unii w innych kierunkach. Marszałek wyraził
nadzieję, że przyjęcie Chorwacji nie jest zakończeniem
rozszerzenia Unii Europejskiej, przynajmniej takie stanowisko powinno być stanowiskiem polskim.
Senatorowie Bogdan Klich i Edmund Wittbrodt.

cji, tj. większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów w Sejmie
i senatorów w Senacie. Jak podkreślał, przyjęcie
nowego kraju do wspólnoty zmienia siłę i pozycję
Polski w Unii Europejskiej. Zdaniem senatora, Polska, zgadzając się na kolejne rozszerzenia, przekazuje jednocześnie swoje kompetencje organizacji
międzynarodowej, co jest – jak zaznaczył – bezsporną podstawą do zastosowania trybu opisanego
w art. 90 konstytucji. Jego zdaniem, wobec wątpliwości co do sposobu ratyfikacji rząd powinien przyjąć zasadę rozszerzającą, tak by zwiększać siłę głosu
Polski na forum Unii Europejskiej. Senator zapewnił
jednocześnie, że jego klub jest za przyjęciem Chorwacji do Unii Europejskiej, mimo że sposób, w jaki
to się dokonuje, budzi poważne wątpliwości konstytucyjne. Zapewnił obecnego na posiedzeniu ambasadora Chorwacji, że nikt w Polsce nie kwestionuje,
nie kwestionował i nie będzie kwestionował akcesji
Chorwacji, jest jednak potrzeba dyskusji politycznej
i rozmowy, m.in. o wątpliwościach zawartych w ekspertyzach wskazujących na zmniejszenie liczby polskich europosłów i tym samym zmniejszenie siły polskiego głosu.
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Konstytucja przewiduje 2 możliwości ratyfikacji umowy międzynarodowej. Sejm zdecydował,
że ustawę ratyfikacyjną należy przyjąć zwykłą większością głosów, zgodnie z art. 89 konstytucji. Opinię
tę podzielał rząd. W ocenie Prawa i Sprawiedliwości
natomiast, w tak ważnych sprawach powinno się
stosować art. 90, przewidujący, że w szczególnych
wypadkach ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację
umowy międzynarodowej Sejm i Senat uchwalają
większością 2/3 głosów w obecności co najmniej
połowy ustawowej liczby posłów i senatorów.

PRACE LEGISLACYJNE SENATU

OPINIE SENATU O NIEZGODNOŚCI
UNIJNYCH PROJEKTÓW
AKTÓW USTAWODAWCZYCH
Z ZASADĄ POMOCNICZOŚCI

W

2012 r. Izba przyjęła 1 opinię o niezgodności z zasadą pomocniczości unijnego projektu dyrektywy. Dotyczyła ona projektu dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady, zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE w odniesieniu do informacji
kierowanych do ogółu społeczeństwa dotyczących
produktów leczniczych wydawanych na receptę lekarską; COM(2012)048 oraz projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego
rozporządzenie (WE) nr 726/2004 w odniesieniu do
informacji kierowanych do ogółu społeczeństwa dotyczących produktów leczniczych stosowanych u ludzi wydawanych na receptę lekarską. Projekty zaopiniowały negatywnie Komisja Spraw Unii Europejskiej
i Komisja Zdrowia. Izba na 8. posiedzeniu poparła to
stanowisko.
Komisja Europejska zaproponowała zmianę przepisów, dotyczącą informowania ogółu społeczeństwa o lekach przepisywanych na receptę, gdyż po
analizie sytuacji na rynku farmaceutycznym stwierdziła, że sposoby informowania różnią się w poszczególnych krajach. Uznała, że to zjawisko niepożądane, powodujące nierówny dostęp pacjentów do
informacji o produktach leczniczych, i przedstawiła
rozpatrywane projekty dyrektywy i rozporządzenia.
Zdaniem Izby, Komisja Europejska nie wyjaśniła przekonująco, w jaki sposób projektowane akty
przyczynią się do osiągnięcia zakładanych celów.
Nie wykazała również, że dotychczasowe regulacje
nie zapewniały ich realizacji w wystarczającym stopniu, ani że cele te nie mogą zostać osiągnięte samodzielnie przez państwa członkowskie.
W opinii Senatu, Komisja Europejska nie wykazała, dlaczego uznaje za właściwe jedynie informa-

cje, które dotrą do pacjentów zgodnie z wymogami
stworzonymi na poziomie Unii Europejskiej. Komisja Europejska stwierdziła jedynie istnienie różnic
pomiędzy państwami członkowskimi w dostępie
do informacji i nie wyjaśniła, w jakich sytuacjach te
różnice miałyby niekorzystny wpływ na pacjentów.
Uwzględnienie okoliczności przemieszczania się pacjentów z jednego państwa członkowskiego do innego nie zmienia faktu, że obowiązek informowania
o działaniu przepisanego leku oraz sposobie jego
przyjmowania spoczywa i będzie spoczywał na lekarzu.
Senat stwierdził też, że Komisja Europejska nie
wykazała, dlaczego brak jednolitego systemu informowania społeczeństwa może stanowić barierę
w handlu pomiędzy państwami członkowskimi. Zdaniem Izby, możliwość sprzedaży leku jest i będzie
uzależniona od tego, czy został on dopuszczony do
obrotu w danym państwie lub w Unii, a o przepisaniu danego leku decyduje lekarz. Komisja Europejska
nie wykazała również, że dotychczasowe regulacje
stanowią barierę w swobodnym handlu pomiędzy
państwami członkowskimi oraz cele projektowanej
regulacji nie mogą zostać osiągnięte samodzielnie
przez państwa członkowskie.
Senat uznał, że przyjęcie tych projektów może
także umożliwić ominięcie zakazu reklamy leków
wydawanych na receptę poprzez upowszechnianie
informacji na ich temat w Internecie. Konsekwencją przyjęcia proponowanych rozwiązań byłaby
konieczność budowy skomplikowanego systemu
monitoringu informacji o lekach na receptę. Wiązałoby się to z kosztami niewspółmiernymi do bliżej
nieokreślonych korzyści wynikających z projektów.
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Problematyka prac komisji

P

o 2 miesiącach pracy w roku poprzednim 2012 r.
był pierwszym pełnym rokiem działalności komisji Senatu VIII kadencji. Pracowało 16 komisji stałych, które łącznie odbyły 717 posiedzeń, rozpatrzyły
232 ustawy.
Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich VIII kadencji w 2012 r., podczas swych 14 posiedzeń, przygotowała 2 opinie w sprawie wyrażenia
przez Senat RP zgody na pociągnięcie senatora do
odpowiedzialności karnej, a także opinię o formalnej poprawności oświadczenia senatora o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności
karnej za wykroczenie. Dokonała też analizy danych

zawartych w oświadczeniach majątkowych senatorów i nie stwierdziła rażącego naruszenia prawa lub
zasad etyki.
Komisja regulaminowa rozpatrzyła także ustawę
budżetową na rok 2012 w częściach właściwych
przedmiotowemu zakresowi działania komisji, wydała też opinię o projekcie budżetu Kancelarii Senatu na rok 2013, a także rozpatrzyła sprawozdanie za
rok 2011 z wydatków budżetowych biur senatorskich
VII i VIII kadencji. Komisja przygotowała również projekty uchwał Senatu w sprawie zmian w składach komisji senackich. Pracowała także nad projektem uchwały
Senatu w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

Dostosowywanie prawa do orzeczeń
Trybunału Konstytucyjnego, legislacja i spójność prawa
W 2012 r. Komisja Ustawodawcza odbyła
109 posiedzeń, rozpatrzyła 11 ustaw, 20 projektów ustaw i 20 projektów uchwał. Zapoznała się
też z informacją prezesa Trybunału Konstytucyjnego o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego
w 2011 r. (18 VII 2012 r.). W 2011 r. do Trybunału
Konstytucyjnego wpłynęło 487 spraw; 90% stanowiły skargi konstytucyjne podmiotów prywatnych
i pytania prawne kierowane przez sądy. Trybunał
wydał 114 orzeczeń, w tym 59 wyroków oraz 55 postanowień o umorzeniu postępowania. O niezgodności badanych regulacji orzekał w 25 sprawach,
w 34 zaś o zgodności kwestionowanych przepisów
z konstytucją lub umowami międzynarodowymi.
Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński, przedstawiając tę informację na 16. posiedzeniu
Senatu, podziękował Izbie i Komisji Ustawodawczej
za wkład w wykonywanie orzeczeń TK. Jak mówił,
„Senat istotnie przyczynia się do tego, że luki prawne, które z powodu derogacji często pojawiają się
w naszym systemie prawnym, nie czekają latami na
naprawienie, ze wszystkimi tego szkodami i dla życia
poszczególnych obywateli, i dla życia społecznego,
i dla życia gospodarczego”.
Posiedzenie 15 XI 2012 r. komisja poświęciła problematyce należytej staranności w orzecznictwie
polskich sądów i w świetle wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE, a także mechanizmowi „firmanctwa” (wyłudzanie podatku VAT) w obrocie gospodarczym w polskim systemie podatkowym.
Senatorowie z Komisji Ustawodawczej oraz Komisji
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 8 V 2012 r.
złożyli wizytę w Centrali Monitorowania Biura Dozoru Elektronicznego Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie, gdzie zapoznali się z informacją
na temat przygotowań, wdrażania i działania systemu

dozoru elektronicznego, a także z funkcjonowaniem
systemów informatycznych i urządzeń technicznych
służących do wykonywania tej formy kary. W trakcie
dyskusji senatorowie wskazali na korzyści społeczne (większe możliwości i warunki do resocjalizacji)
i finansowe (miesięczny koszt wykonania kary w systemie SDE 564 zł, a w jednostce penitencjarnej –
2500 zł) ze stosowania dozoru elektronicznego.

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Budżetu
i Finansów Publicznych, 7 XI 2012 r.
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Podobnie jak w latach poprzednich, głównym
przedmiotem działalności Komisji Ustawodawczej
była analiza orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego
i przygotowywanie projektów ustaw je realizujących. Komisja rozpatrzyła 60 orzeczeń, w wypadku
32 wniosła o podjęcie stosownych inicjatyw ustawodawczych. Zdecydowała też o monitorowaniu
postępowań legislacyjnych w sprawie tych, wobec
których nie wystąpiła z inicjatywą ustawodawczą.
Z 25 projektów ustaw skierowanych do Sejmu 10 zostało uchwalonych. To ustawy:
 o zmianie ustawy o referendum lokalnym
(orzeczenie TK, sygn. akt K 30/02; projekt
przygotowany przez komisję w grudniu
2011 r.): umożliwiono przeprowadzanie referendum lokalnego także w istotnych sprawach
dotyczących społecznych, gospodarczych lub
kulturowych więzi łączących daną wspólnotę
mieszkańców, a wykraczających poza kompetencje władz lokalnych;
 o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
karnego oraz niektórych innych ustaw (orzeczenie TK, sygn. akt SK 13/08): wprowadzono
jednakowe zasady zwrotu kosztów należnych
świadkom i biegłym w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych i karnych;
 o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
karnego (orzeczenie TK, sygn. akt SK 39/09):
umożliwiono zasądzenie kosztów w sprawach
rozpoznawanych w trybie publicznoskargowym nie tylko od oskarżonego, ale także od
Skarbu Państwa;
 o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy
o systemie ubezpieczeń społecznych (orzeczenie TK, sygn. akt P 29/09): wyeliminowano podwójne karanie osób, które nie opłaciły
składek ZUS lub opłaciły je w zaniżonej wysokości; osoby te podlegają tylko karze za przestępstwo lub za wykroczenie;
 o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego
(orzeczenie TK, sygn. akt Kp 1/09): doprecyzowano, że pierwsza sprzedaż gatunków ryb,
których zasoby wymagają wzmożonej ochrony
lub wzmożonego nadzoru, odbywa się wyłącznie w centrum pierwszej sprzedaży, a nie, jak
do tej pory, również w miejscach wskazanych
w rozporządzeniu ministra ds. rybołówstwa;
 o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające
ustawę – Kodeks wyborczy (orzeczenie TK,
sygn. akt K 9/11): utrzymano dotychczasowe
przepisy ordynacji wyborczych do kadencji
rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast, w trakcie których zaczęły obowiązywać
przepisy kodeksu wyborczego;
 o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (orzeczenie TK, sygn. akt SK 9/08):
umożliwiono żądanie przez poprzedniego
właściciela zwrotu wywłaszczonej nierucho-
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mości, jeżeli stała się ona zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu; dotyczy to
nieruchomości nabytych nie tylko na rzecz
Skarbu Państwa, ale także na rzecz gminy;
 o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (orzeczenia TK, sygn. akt P 34/08
i SK 10/05): umożliwiono spółdzielniom
mieszkaniowym, które przed 5 XII 1990 r.
wybudowały na nie swoim gruncie budynki,
nabycie własności tych nieruchomości przez
zasiedzenie, jeśli nieruchomości te mają nieuregulowany stan prawny; skreślono przepisy
uprzywilejowujące spółdzielnie w stosunku
do ich wierzycieli przy ustanawianiu odrębnej
własności lokali spółdzielczych;
 o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (orzeczenie TK, sygn. akt P 9/09): przeniesiono część
przepisów dotyczących opłaty za udzielenie
koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych z rozporządzenia do
ustawy; obniżono wysokość tej opłaty w wypadku rozpowszechniania programu w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do
rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego
lub rozsiewczego satelitarnego; wprowadzono
opłatę za udzielanie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w sposób cyfrowy
rozsiewczy naziemny w multipleksie.
Na rozpatrzenie przez Sejm czekają projekty
ustaw:
 o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (orzeczenie TK, sygn. akt K 1/08;
projekt przygotowany przez komisję w grudniu 2011 r.): usunięto przepis uniemożliwiający
żądanie ekwiwalentu finansowego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i czas wolny od służby maksymalnie za ostatnie 3 lata
kalendarzowe przez policjantów, żołnierzy,
strażaków, funkcjonariuszy Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby
Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby Więziennej;
 o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (orzeczenie TK, sygn. akt K 45/02): umożliwiono
zaliczenie do okresu służby okresu wypowiedzenia stosunku służbowego funkcjonariuszom ABW i AW na podstawie przepisu uznanego za niekonstytucyjny;
 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): pozbawiono
dokumenty bankowe i dokumenty funduszy
sekurytyzacyjnych statusu dokumentów urzędowych w odniesieniu do konsumentów oraz
innych podmiotów, w tym przedsiębiorców;

DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI















zawężono katalog rodzajów dokumentów
wystawionych przez fundusze sekurytyzacyjne, stanowiących podstawę wpisu w księgach wieczystych i rejestrach publicznych, do
tych, które są związane z wierzytelnościami
nabytymi od banku i wynikają z czynności
bankowych;
o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (orzeczenie TK, sygn. akt S 4/10): doprecyzowano
przepisy dotyczące kontroli operacyjnej ABW
i AW;
o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu (orzeczenie TK, sygn. akt
P 37/09): uchylono przepisy ograniczające
jawność postępowania sądowo-administracyjnego odnośnie do skargi na odmowę udostępnienia przez IPN wglądu do dokumentów
znajdujących się w jego zasobach;
o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw (orzeczenie TK, sygn.
akt P 28/09): wprowadzono przepis przejściowy, pozwalający m.in. lekarzom, którzy zostali
ukarani karą upomnienia lub nagany, a w okresie obowiązywania ustawy z 17 V 1989 r. nie
wnieśli odwołań, wnieść odwołanie do sądu
apelacyjnego;
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (orzeczenie TK, sygn. akt P 31/09): uwzględniono
okres zatrudnienia obywateli polskich za granicą przy ustalaniu ich prawa do świadczeń
emerytalno-rentowych bez konieczności spełnienia wymogu stałego zamieszkania w Polsce (tzw. domicyl);
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; ewentualną bezzasadność takiego wniosku badałby sąd dyscyplinarny;
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
karnego oraz ustawy – Kodeks postępowania
w sprawach o wykroczenia (orzeczenie TK,
sygn. akt K 33/08): tajemnicy statystycznej
nadano rangę tajemnicy adwokackiej, notarialnej, radcowskiej, doradcy podatkowego,
lekarskiej i dziennikarskiej; zwolnienie świadka
z obowiązku zachowania tajemnicy statystycznej będzie możliwe jedynie z uwagi na dobro
wymiaru sprawiedliwości;
o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego (orzeczenie

TK, sygn. akt P 19/10): umożliwiono rozpatrywanie wniosku o przyznanie uprawnień bez
dochowania terminu jego złożenia kierownikowi Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych;
 o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz
niektórych innych ustaw (orzeczenie TK, sygn.
akt K 1/09): określono terminy, po upływie
których zatarciu będą podlegać najsurowsze
kary dyscyplinarne dla osób wykonujących
tzw. wolne zawody; ukarani dyscyplinarnie
uzyskaliby prawo ubiegania się o ponowny
wpis na właściwą listę po upływie 15 lat od
daty uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego;
 o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (orzeczenie
TK, sygn. akt K 12/11)1: w upoważnieniu ustawowym określono wytyczne co do wysokości
opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień; na ich podstawie wysokość opłaty ustalałyby samorządy;
 o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek
sfery budżetowej (orzeczenie TK, sygn. akt
P 59/11): umożliwiono wliczanie urlopu macierzyńskiego do okresu umożliwiającego nabycie prawa do dodatkowego wynagrodzenia
rocznego, tzw. trzynastki, przez pracowników
jednostek sfery budżetowej w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego
w sytuacji nieprzepracowania w ciągu całego
roku kalendarzowego 6 miesięcy;
 o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze (orzeczenie TK, sygn. akt P 11/10):
przyznano dłużnikowi – uczestnikowi postępowania upadłościowego prawo do skorzystania ze zwolnienia z kosztów sądowych.
W omawianym okresie komisja dwukrotnie wnosiła o podjęcie inicjatyw ustawodawczych dostosowujących przepisy prawa prasowego do wyroków
Trybunału Konstytucyjnego. Projekt ustawy nowelizujący przepisy prawa prasowego dotyczące sprostowań (orzeczenie TK, sygn. akt P 2/03 i K 41/07)
budził wiele kontrowersji. W pierwszej wersji proponowano pozostawienie odpowiedzi prasowych
jako jedynej formy reakcji na publikacje prasowe.
30 IV 2012 r. zakończyły się konsultacje społeczne. W przeddzień pierwszego czytania projektu,
7 V 2012 r., pod hasłem „Senat zabija prasę” w największych polskich gazetach ukazał się apel o jego
wycofanie. 8 V 2012 r. marszałek Bogdan Borusewicz spotkał się z grupą redaktorów naczelnych
i wydawców największych ogólnopolskich i regionalnych tytułów prasowych, sygnatariuszy apelu do
senatorów w sprawie senackiego projektu nowelizacji ustawy – Prawo prasowe. W spotkaniu uczestniSejm 4 I 2013 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
1
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przez niego nadzorowane, przywięziennym zakładom pracy, prowadzonym jako przedsiębiorstwa
państwowe albo instytucje gospodarki budżetowej,
jeśli zamówienia te są udzielane w celu zatrudnienia
osób pozbawionych wolności.
Komisja Ustawodawcza zorganizowała również
2 konferencje. Pierwsza, „Konstytucja jako fundament państwa prawa”, odbyła się 2 IV 2012 r.,
w 15. rocznicę uchwalenia Konstytucji RP. Tematy
dyskusji to obecny model ustrojowy Polski i kierunki
jego zmian. W intencji organizatorów, konferencja
miała dać odpowiedź na pytanie, czy konstytucja

Po spotkaniu marszałka Bogdana Borusewicza z grupą redaktorów
naczelnych największych polskich gazet w sprawie projektu nowelizacji prawa prasowego.

czył także przewodniczący Komisji Ustawodawczej
senator Piotr Zientarski. W sprawie tego projektu
odbyły się też konsultacje publiczne (15 V 2012 r.).
Z dziennikarzami, ekspertami i przedstawicielami instytucji, które nadesłały opinie o projekcie, spotkał
się senator Piotr Zientarski. W projekcie wniesionym
do Sejmu, a następnie uchwalonym pozostawiono
tylko sprostowanie, rozumiane jako oświadczenie
dotyczące informacji faktycznych podanych w danym materiale prasowym, zmierzające do ich korekty lub doprecyzowania. W kolejnym projekcie zmieniającym ustawę – Prawo prasowe, realizującym
orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt SK
42/09), zaproponowano zastąpienie sankcji karnej
za niezarejestrowanie czasopisma lub wydawanie
niezarejestrowanego dziennika karą grzywny, orzekaną na podstawie przepisów kodeksu wykroczeń.
Oznacza to, że osobom, które nie zarejestrowały
czasopisma, a także wydawały niezarejestrowany
dziennik, zamiast grzywny lub kary ograniczenia
wolności będzie grozić tylko kara grzywny w wysokości do 5 tys. zł. Projekt ten został przyjęty przez
Senat i wniesiony do Sejmu.
Z inicjatywy Komisji Ustawodawczej do Sejmu
wniesiono też projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zaproponowano w nim,
aby prawu zamówień publicznych nie podlegały zamówienia, udzielane przez ministra sprawiedliwości
albo przez jednostki organizacyjne mu podległe lub
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we właściwy sposób spełnia funkcję podstawowego aktu prawnego. Otwierając spotkanie, marszałek
Bogdan Borusewicz podkreślił, że ustawa zasadnicza stanowi fundament państwa, jest kręgosłupem
systemu prawnego i najwyższym prawem wyznaczającym kierunek ustawodawstwa. Nawiązując
do 15-lecia obowiązywania obecnej konstytucji,
marszałek przypomniał, że jej zapisy często były
wystawiane na próbę. Wymienił przystąpienie Polski
do NATO i Unii Europejskiej czy czterokrotne wybory parlamentarne. Marszałek podkreślił, że każda
ingerencja w zapisy konstytucji wymaga dojrzałej
refleksji politycznej i prawnej i nie może być podyktowana chwilowymi poglądami obozu rządzącego,
wykreowanymi dla poparcia konkretnej grupy społecznej. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej
Rzepliński w wystąpieniu, poświęconym katalogowi
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zasad naczelnych w konstytucji i systemowi źródeł
prawa w kontekście praktyki, zwrócił uwagę, że
twórcy konstytucji chcieli, aby była przede wszystkim aktem prawnym, a nie dokumentem programowym. Na temat systemu sądów i statusu sędziego
w kontekście podstaw konstytucyjnych i praktyki
mówił prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego
Roman Hauser. Zwrócił m.in. uwagę na przyjęty model wyodrębnienia sądownictwa administracyjnego
z sądownictwa powszechnego, a także na znaczenie jego dwuinstancyjności. Mówił też o zasadzie
niezawisłości sędziowskiej, która – w jego opinii –
jest gwarantem właściwego orzecznictwa. Mówiąc
o funkcjonowaniu Trybunału Stanu i Sądu Najwyższego, prezes Sądu Najwyższego Stanisław Dąbrowski stwierdził, że jednoznaczna ocena Trybunału
Stanu nie jest łatwa. Trudno zakwestionować szcze-

gólne traktowanie osób zajmujących najwyższe stanowiska państwowe, ale nie sposób nie dostrzegać
mankamentów obecnego modelu odpowiedzialności konstytucyjnej. Prezes Stanisław Dąbrowski
zwrócił m.in. uwagę, że odpowiedzialność konstytucyjna stała się też argumentem podnoszonym
w sporach politycznych. O funkcjach Senatu w kontekście podstaw konstytucyjnych i praktyki mówił
przewodniczący Komisji Ustawodawczej senator
Piotr Zientarski. Jak podkreślił, Izba posiada bardzo
istotny dorobek legislacyjny i polityczny, bez którego obecny kształt polskiej rzeczywistości ustrojowej
i politycznej byłby inny. Zwrócił uwagę, że kompetencje Senatu, wynikające z konstytucji, nie wyczerpują wszystkich działań o bardzo istotnym znaczeniu dla państwa i jego obywateli, których źródłem
jest przede wszystkim Regulamin Senatu. W tym
kontekście na uwagę zasługują 3 zagadnienia: kadencyjność Senatu, opieka nad Polonią i Polakami za
granicą, wykonywanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Według senatora, uzasadnione i konieczne jest nadanie tym funkcjom trwałych podstaw
normatywnych. Prof. Marek Chmaj zwrócił uwagę,
że w ciągu 15 lat obowiązywania konstytucji było
15 inicjatyw dotyczących zmiany jej zapisów; ostatecznie uchwalono 2. Jak zaznaczył, większość konstytucjonalistów jest zgodna, że obecna konstytucja
działa prawidłowo i w momentach kryzysowych
zdała egzamin, m.in. po katastrofie smoleńskiej.
Jego zdaniem, warto jednak znowelizować niektóre
zapisy dotyczące funkcjonowania poszczególnych
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organów. W swoim wystąpieniu opowiedział się
m.in. za ograniczeniem liczby posłów i senatorów.
Postulował też uniezależnienie kadencji Senatu od
kadencji Sejmu i jej wydłużenie, co – jego zdaniem
– zagwarantowałoby ciągłość prac Izby wyższej. Postulował też wzmocnienie kompetencji Senatu, m.in.
poprzez wpisanie do konstytucji zasady, że sprawuje
on opiekę nad Polonią i Polakami za granicą. Zdaniem prof. Marka Chmaja, polski system polityczny
zmierza w kierunku modelu kanclerskiego. Według
niego, należałoby rozważyć wprowadzenie wyboru
prezydenta przez Zgromadzenie Narodowe, a nie
w wyborach powszechnych.
Konferencja „Rola notariatu w zapewnieniu
bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami z perspektywy prawa wybranych państw Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych”, zorganizowana we
współpracy z Krajową Radą Notarialną, odbyła się
14 XII 2012 r. Jej celem była wymiana doświadczeń
notariuszy w skutecznym zapewnieniu bezpieczeństwa w obrocie nieruchomościami. Profesor Rolf
Stuerner z Uniwersytetu we Freiburgu, emerytowany
sędzia sądu apelacyjnego, od ponad 30 lat zajmujący się notariatem, mówił o efektywności i uczciwości w obrocie nieruchomościami na przykładzie

w Europie jest niepewna, gdyż Komisja Europejska
bardzo krytycznie patrzy na jego rolę i uważa, że
powinien on być jedynie prywatnym usługodawcą.
Zarówno KE, jak i Europejski Trybunał Sprawiedliwości wykorzystują poszerzoną definicję wolności
prawa bez barier, lansowaną przez wpływowe grupy
interesów, aby popierać zmiany w prawie europejskim i w działalności uznanych instytucji prawnych.
Celem jest deregulacja prawa na poziomie europejskim. Peter L. Murray, profesor prawa z Harvard Law
School, wygłosił wykład na temat zalet europejskiego
systemu obrotu nieruchomościami. Jego zdaniem,
system prawny Stanów Zjednoczonych nie dorównuje rozwiązaniom europejskim w zakresie obrotu
nieruchomościami. W 2006 r. Rada Notariatów Unii
Europejskiej zleciła przeprowadzenie niezależnej
analizy dotyczącej zawodów prawniczych, praktyk
i kosztów związanych z obrotem nieruchomościami
w 5 państwach członkowskich UE i 2 amerykańskich
stanach. Z badań wynika, że europejski model notariatu jest najbardziej oszczędny i efektywny, zapewnia stronom czynności uczciwość i bezpieczeństwo
prawne. Deregulacja nie przyczynia się do obniżki
kosztów, bo w krajach o takich systemach koszty
usług notarialnych są wyższe. Dyskutanci byli zgodni

doświadczeń niemieckich. Zwrócił uwagę na nieodzowną neutralność i niezależność tego zawodu,
a także na odpowiedzialność materialną (samorząd
notarialny tworzy specjalne fundusze, które pokrywają ewentualne szkody nieobjęte ubezpieczeniem)
i na regulacje przeciwdziałające nadużyciom. Zdaniem prof. Rolfa Stuernera, przyszłość notariatu

co do tego, że jedna ustawa deregulacyjna, obejmująca różne zawody w Polsce, będzie mieć negatywny wpływ na jakość usług. Zwrócono też uwagę na
zagrożenie związane z funkcjonowaniem tzw. notariusza na próbę, czyli osoby dopuszczonej do wykonywania zawodu po zdaniu egzaminu na notariusza,
ale nie zawsze z pełną aplikacją, bez asesury.

Budżet i finanse publiczne
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych
w 2012 r. była jedną z aktywniejszych stałych komisji senackich. W tym okresie odbyła 56 posiedzeń, rozpatrzyła 30 ustaw. Zgodnie ze swymi
kompetencjami, rozpatrzyła ustawę budżetową na
rok 2012 w zakresie części i planów finansowych
właściwych przedmiotowemu zakresowi jej działania, a także opinie komisji branżowych o tej usta-
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wie. Komisja przygotowała również projekt ustawy
o zmianie ustawy o usługach płatniczych. Określa
on maksymalne stawki opłaty interchange fee, tj. należności pobieranej przez bank, który wydał kartę,
od agenta rozliczeniowego przy każdej transakcji
dokonanej przy użyciu karty płatniczej, a także eliminuje mechanizmy ograniczające konkurencję na
rynku obsługi transakcji dokonywanych w ramach

DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI
zapłaty kartami płatniczymi. Na 23. posiedzeniu
Izba zdecydowała o wniesieniu do Sejmu tego projektu ustawy.
Komisja dwukrotnie zebrała się, aby wypracować
opinię na temat „zielonej księgi”: „W kierunku zintegrowanego europejskiego rynku płatności realizowanych przy pomocy kart płatniczych, przez Internet i za pośrednictwem urządzeń przenośnych”.
Podczas posiedzenia 13 III 2012 r. komisja zapoznała
się z opiniami Ministerstwa Finansów oraz przedstawicieli akceptantów kart płatniczych na temat usług
płatniczych, opłaty surcharge i interchange. Dyrektor
Departamentu Systemu Płatniczego w Narodowym
Banku Polskim Adam Tochmański przedstawił też
komisji przebieg prac, szczególnie NBP, nad sprawą.
Na kolejnym posiedzeniu poświęconym tym zagadnieniom, 11 IV 2012 r., przyjęto opinię komisji
w sprawie „zielonej księgi”: „W kierunku zintegrowanego europejskiego rynku płatności realizowanych
przy pomocy kart płatniczych, przez Internet i za
pośrednictwem urządzeń przenośnych”. Napisano
w niej m.in., że komisja podziela opinię, iż przyjęcie
innowacyjnych rozwiązań systemowych, opartych
na „unijnych spójnych normach, zasadach i procesach, zwiększających konkurencję w branży oraz
będących bardziej przyjaznymi dla konsumentów
poprzez zwiększenie przejrzystości i bezpieczeństwa płatności elektronicznych i mobilnych jest warunkiem sine qua non dalszego rozwoju europejskiego rynku wewnętrznego”. Komisja wyraziła ponadto
zdanie, że właściwe było rozdzielenie zarządzania
przyszłym systemem płatniczym od przetwarzania
transakcji kartowych. „W tym wypadku należałoby
rozstrzygnąć, czy obecnie obowiązujący standard
EMV, opracowany przez VISA i MasterCard, nie promuje nadmiernie największych pozaeuropejskich
systemów międzynarodowych”. Za konieczne komisja uznała też rozstrzygnięcie, „kto i na jakich zasadach powinien za zgodą klienta mieć dostęp do informacji o dostępności środków na jego rachunkach
bankowych”. Komisja wskazała tu także możliwe
rozwiązania. W opinii wyrażono także nadzieję, że
rozwiązania wskazane w „zielonej księdze” przyczynią się do dalszego rozwoju obrotu bezgotówkowe-

go w krajach UE, w tym w Polsce, „z korzyścią dla
europejskiej gospodarki, zwłaszcza handlu elektronicznego, europejskiego rynku finansowego i zwykłych obywateli”.
Senatorowie z komisji budżetu zapoznali się też
ze stanowiskiem rządu w sprawie „zielonej księgi”: „Równoległy system bankowy” (29 V 2012 r.).
Zwiększanie się obszaru działalności związanej
z instytucjami niebędącymi bankami lub równoległym systemem bankowym, tworzącym dodatkowe źródła finansowania i oferującym inwestorom
alternatywę wobec depozytów bankowych, może
stanowić potencjalne zagrożenie dla długoterminowej stabilności finansowej. Głównym zamierzeniem
Komisji Europejskiej jest zatem zwiększenie stabilności systemu finansowego i przyczynienie się do
wzrostu gospodarczego Unii Europejskiej. Komisja
budżetu zapoznała się z szacunkową wartością globalnego równoległego systemu bankowego, z analizą korzyści i zagrożeń, wynikających z jego funkcjonowania, a także z podejściami regulacyjnymi do
równoległego systemu bankowego w UE (pośrednie
uregulowanie działalności związanej z równoległym systemem bankowym poprzez regulacje dotyczące sektora bankowego i ubezpieczeniowego,
rozszerzenie zakresu obecnych regulacji ostrożnościowych na działalność związaną z równoległym
systemem bankowym, bezpośrednie uregulowania
niektórych rodzajów działalności związanej z równoległym systemem bankowym). W opinii rządu,
„zielona księga” dotycząca równoległego systemu
bankowego stanowi punkt wyjścia do dalszych analiz i prac nad sposobem ograniczenia potencjalnych
zagrożeń związanych z rosnącym zakresem usług
finansowych w obszarze nieuregulowanym. Dokument identyfikuje obszary zjawiska shadow banking
system, ryzyka i potencjalne kierunki oddziaływania
tych ryzyk na inne obszary sektora finansowego,
gospodarkę realną i poziom zaufania obywateli do
instytucji udzielających kredytów.
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych odbyła
również posiedzenia seminaryjne, związane z zagadnieniami znajdującymi się w kręgu jej zainteresowań:
 „Bankowość polska 2012. Stan, zagrożenia,
szanse i wyzwania” (24 IV 2012 r.): zapoznanie się informacją o stanie polskiego sektora
bankowego, ze szczególnym uwzględnieniem
struktury systemu finansowego, sposobem
kształtowania się aktywów polskiego sektora
bankowego, wielkością udziału w nich kapitału zagranicznego; analiza wyzwań stojących
przed polskim sektorem bankowym; zapoznanie się z informacją na temat stanu i perspektyw bankowości spółdzielczej w Polsce; omówienie spraw związanych z dyrektywą CRD IV
i Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
oraz z budową systemu ochrony instytucjonalnej – Institutional Protection Scheme (IPS).
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 „Upadłość konsumencka – regulacje prawne,
praktyka, aspekt społeczny”, wspólnie z Komisją Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
(29 V 2012 r.): zapoznanie się z ideą upadłości
konsumenckiej (wspólne dochodzenie roszczeń wielu wierzycieli, możliwość uzdrowienia
sytuacji niewypłacalnego przedsiębiorcy oraz
zawarcie układu w sprawie postępowania naprawczego i spłaty choć części zobowiązań),
regulacjami w tym zakresie w Polsce; aspekt
społeczny coraz większego zadłużania się Polaków; kierunki koniecznych zmian w ramach
instytucji upadłości konsumenckiej.

 „Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych”, wspólnie z Komisją Gospodarki
Narodowej (12 VI 2012 r.): zapoznanie się
z podstawami prawnymi, zasadami funkcjonowania i osiągnięciami specjalnych stref ekonomicznych, efektami zarządzania strefami
przez spółki kapitałowe, stanowiskiem rządu
w sprawie bezterminowego działania stref
ekonomicznych przy ograniczonych czasowo
zwolnieniach podatkowych.
 „Wpływ instytucji o charakterze parabankowym na funkcjonowanie rynków finansowych
w Polsce” (7 XI 2012 r.): informacje dotyczące wielkości rynku firm pośrednictwa kredytowego, udzielających pożyczek z własnych
środków oraz sektora firm działających nieformalnie na rynku, klientów tego rynku i insty-
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tucji nadzorujących ten sektor; konieczność
współpracy wielu instytucji rynku finansowego, stworzenia rejestru lub licencjonowania
działalności firm pożyczkowych oraz prowadzeniem akcji informacyjnej i edukacyjnej na
temat działalności tych firm na rynku finansowym w Polsce.
 „Rola banków w finansowaniu rynku nieruchomości mieszkaniowych oraz rozwiązania
prawne w zakresie odwróconego kredytu hipotecznego” (18 XII 2012 r.): sytuacja na rynku
kredytów hipotecznych w latach 2002–2012
(liczba czynnych umów kredytowych, stan zadłużenia na koniec roku, nowe umowy, struktura walutowa, kredyty mieszkaniowe, średnia
wartość kredytów, wartość nowych umów
w programie „Rodzina na Swoim”, liczba i wartość udzielonych kredytów preferencyjnych,
cel kredytowania w ramach programu „Rodzina na Swoim”, średnia cena transakcyjna 1 m2);
możliwości zwiększania budżetów seniorów
z wykorzystaniem posiadanych nieruchomości; różnice między odwróconym kredytem
hipotecznym a odwróconą hipoteką – umową
o dożywocie i rentą dożywotnią, potencjalne
problemy wynikające z dotychczasowej praktyki instytucji oferujących te produkty; wzrost
finansowania rynku nieruchomości przez sektor bankowy z 4% PKB do 21% PKB w latach
2004–2012; sytuacja gospodarstw domowych
jako potencjalnych kredytobiorców, ich zdolność kredytowa i poziom dochodów; prace
resortu finansów nad wprowadzeniem rozwiązań usprawniających funkcjonowanie mechanizmów subpartycypacji (część kredytów pozostająca w bilansie banku, część uwolniona
i wytransferowana na zewnątrz).
Wspólnie z Komisją Spraw Unii Europejskiej
31 I 2012 r. komisja budżetu zapoznała się z informacją na temat projektu międzynarodowego porozumienia na rzecz wzmocnionej unii gospodarczej,
tzw. paktu fiskalnego, wynegocjowanego na szczycie Rady Europejskiej 30 I 2012 r. Ma on na celu
ograniczenie deficytu i długu publicznego państw
członkowskich Unii Europejskiej, m.in. dla krajów
strefy euro wprowadza restrykcje za przekroczenie
deficytu strukturalnego powyżej 0,5% PKB oraz
długu publicznego powyżej 60% PKB. Komisja Europejska nabywa uprawnienia wszczęcia procedury
nadmiernego deficytu, którą może zablokować tylko
większość kwalifikowana. Umowa jest otwarta dla
państw spoza strefy euro. Do przystąpienia do niej
nie będzie wymagana zgoda wszystkich sygnatariuszy. Zakłada się, że państwa w ciągu 5 lat wprowadzą jego zapisy do swojego prawa.
Podczas wspólnego posiedzenia z Komisją Gospodarki Narodowej oraz Komisją Spraw Unii Europejskiej, 31 I 2012 r., Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zapoznała się z rocznym sprawozdaniem
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z wykonania budżetu Unii Europejskiej za 2010 r. Na
posiedzeniu 7 XI 2012 r., wspólnym z Komisją Spraw
Unii Europejskiej, komisji przedstawiono roczne sprawozdanie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z wykonania budżetu Unii Europejskiej za 2011 r.
23 I 2012 r. przewodniczący komisji senator Kazimierz Kleina spotkał się z przewodniczącym Komisji
Finansów Senatu Republiki Francuskiej Philippem
Marinim.

Głównym tematem rozmów była współpraca międzyparlamentarna w dziedzinie finansów publicznych.
5 XII 2012 r. senator Kazimierz Kleina spotkał
się z przewodniczącym Komisji Nadzoru nad Finansami Publicznymi Zgromadzenia Kosowa Alim
Sadriu. Rozmawiano o zakresie działania i składzie

Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, a także
o relacjach z Komisją Finansów Publicznych Sejmu
RP i współpracy z innymi instytucjami (Najwyższa
Izba Kontroli, Komisja Nadzoru Finansowego, Narodowy Bank Polski i Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów).
12 VI 2012 r. Komisja Budżetu i Finansów Publicznych spotkała się z Zarządem Narodowego Banku
Polskiego, m.in. prezesem Markiem Belką i wiceprezesami Piotrem Wiesiołkiem i Witoldem Kozińskim.
Poruszono szereg kwestii, związanych m.in. z sytuacją w strefie euro, kryzysem finansowym na południu naszego kontynentu, obecną sytuacją polityczną w Europie, opłatami interchange oraz instytucjami
parabankowymi, z działaniami podjętymi przez Narodowy Bank Polski w sprawie opłat interchange,
a także z ryzykiem systemowym.

Polityka gospodarcza
Podobnie jak w poprzedniej, w VIII kadencji Komisja Gospodarki Narodowej była jedną z aktywniej
pracujących komisji branżowych. Odbyła 63 posiedzenia, rozpatrzyła 35 ustaw, czyli najwięcej spośród
wszystkich komisji senackich.
Przejawem aktywności komisji w analizowanym
okresie były posiedzenia seminaryjne, poświęcone
problemom związanym z różnymi dziedzinami gospodarki:
 „Stan i perspektywy rozwoju przemysłu chemicznego w Polsce” (15 V 2012 r.): stan obecny
i perspektywiczne kierunki rozwoju tej gałęzi
przemysłu; wyniki polskiej branży chemicznej
na tle innych państw Unii Europejskiej; problemy (duży deficyt handlowy, wysokie ceny
gazu ziemnego, uboga infrastruktura przesyłowa i małe zaangażowanie firm produkcyjnych
w badania i rozwój) i zagrożenia (polityka klimatyczna UE i system handlu emisjami, tzw.
ETS); rola innowacji w rozwoju przemysłu chemicznego; perspektywiczne wykorzystanie
węgla w technologii chemicznej; rola energii
odnawialnej jako szansy dla rozwoju przemysłu chemicznego i zastosowanie biomasy
w przemyśle chemicznym; perspektywy roz-
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woju syntetycznych i naturalnych materiałów
polimerowych; innowacyjne kierunki rozwoju
przemysłu ceramicznego; potencjał badawczy
krajowych jednostek naukowych działających
na rzecz rozwoju branży chemicznej.
 „Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych”, wspólnie z Komisją Budżetu i Finansów Publicznych (12 VI 2012 r.): podstawy
prawne, zasady funkcjonowania i osiągnięcia
specjalnych stref ekonomicznych; efekty zarządzania strefami przez spółki kapitałowe;
stanowisko rządu w sprawie bezterminowego
działania stref ekonomicznych przy ograniczonych czasowo zwolnieniach podatkowych;
znaczenie ciągłości wsparcia państwa dla nowych inwestycji w budowaniu międzynarodowej przewagi konkurencyjnej.
 „Problemy
branży
recyklingu
metali”
(18 XII 2012 r.): zatrudnienie przy recyklingu
złomu 1,6 mln osób; przerabianie 800 mln t surowca rocznie (obrót 200 mld dolarów); główny
kierunek w handlu międzynarodowym to import
złomu aluminium z USA do Chin, złomu miedzi z Europy i USA do Chin i Indii oraz złomu
stali z USA, Europy, Japonii i Kanady do Turcji,
Korei, Chin i Tajwanu; około 25–45% globalnej
produkcji metali z odzysku; w Polsce 5 mln t stali, czyli 2/3 rocznej produkcji, 225 tys. t aluminium, czyli cała roczna produkcja – z odzysku,
125 tys. t miedzi, czyli 20% rocznej produkcji;
zatrudnianie w branży 120 tys. osób; 5 mld zł zysku budżetu państwa z tytułu podatków PIT i CIT
i 2 mld zł – ze składek ZUS; przyczynianie się
branży do ochrony środowiska i redukcji odpadów; działania organizacji branżowych na rzecz
eliminacji patologii i oszustw w obrocie złomem;
konieczność doprecyzowania definicji złomu.
Kilka posiedzeń Komisja Gospodarki Narodowej
poświęciła sprawom przedsiębiorczości w Polsce:
 „Polscy przedsiębiorcy a wymiar sprawiedliwości” (18 IV 2012 r.): znaczenie stabilnego
i przewidywalnego prawa, zwłaszcza karnego,
dla działalności gospodarczej i przykłady przepisów szkodliwych dla obrotu gospodarczego;
założenia rządowego projektu ustawy o ograniczeniu prawa karnego w obrocie gospodarczym; statystyki dotyczące liczby postępowań
w sprawach gospodarczych w 2011 r.; zapoznanie z doświadczeniami przedstawicieli organizacji reprezentujących pracodawców.
 „Finansowe wsparcie przedsiębiorców – doświadczenia i perspektywy” (posiedzenie
studyjne w Kotlinie Kłodzkiej 18 V 2012 r.):
zapoznanie się z warunkami prowadzenia
działalności gospodarczej i osiągnięciami firm
lokalnych; możliwościami wsparcia mikro-,
małych i średnich firm ze środków publicznych i w ramach funduszy strukturalnych UE;
doświadczeniami instytucji zarządzających
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i pośredniczących w dystrybucji środków UE,
ich przewidywaniami i rekomendacjami dotyczącymi kolejnej perspektywy finansowej.
 „Dostęp mikro- i małych przedsiębiorstw do
pomocy publicznej oraz środków programów
operacyjnych UE według raportu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową” (18 VII 2012 r.):
aspekt makroekonomiczny mikro- i małych
przedsiębiorstw w Polsce, wkład małych przedsiębiorstw w PKB; mniejsze niż w UE znaczenie
mikro- i małych przedsiębiorstw w Polsce; pogarszanie się ich sytuacji gospodarczej; niedostateczna pomoc publiczna dla nich i utrudnienia
w dostępie do niej (brak spójnej polityki wspierania mikroprzedsiębiorstw, biurokracja, niedostateczna wiedza przedsiębiorców, skomplikowane
i niezrozumiałe przepisy; krótkie terminy składania wniosków; jednostronne, niekonsultowane
i coraz ostrzejsze warunki przyznawania pomocy; utrudnienia w postaci zabezpieczeń urzędów
kosztem korzyści dla beneficjentów pomocy, niedostateczna informacja; długi czas oczekiwania
na decyzję po złożeniu wniosku i związany z tym
strach przed utratą płynności); konieczność opracowania strategii udzielania pomocy publicznej
na szczeblu krajowym i regionalnym; stan prawa w zakresie pomocy publicznej w kontekście
dostępu mikro- i małych przedsiębiorców do
środków pomocowych (nieprawidłowości legislacyjne i wady przepisów prawa); ograniczenia
o charakterze mentalnym.
 „Działalność agencji rozwoju regionalnego
na rzecz rozwoju gospodarczego w perspektywie finansowej 2014–2020” (26 IX 2012 r.):
zapoznanie z dokumentami programowymi,
w tym Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego do 2020 r., wraz z planem działań; konieczność analizy możliwości regionów przy
programowaniu ich rozwoju; atuty agencji
(ekspercka wiedza, znajomość lokalnych rynków pracy i warunków inwestowania, kapitał
zaufania społecznego); doświadczenia krajów
UE w wykorzystaniu potencjału agencji; zapoznanie z działalnością, problemami, osiągnięciami i planami wybranych agencji.
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Uznając ważkość równego dostępu mikro- i małych przedsiębiorstw do pomocy publicznej i pomocy de minimis, 3 VIII 2012 r. Komisja Gospodarki Narodowej przyjęła stanowisko w tej sprawie.
Stwierdzono w nim, że już wstępne wyniki przeprowadzonych badań wskazują na znaczną dysproporcję w korzystaniu ze środków pomocy publicznej
przez mikro- i małych przedsiębiorców. Przyczyny
to m.in. brak systemowego uporządkowania ich
sytuacji; „nadregulacja i nieczytelność prawa; niepełne realizowanie przepisów o planowaniu i programowaniu pomocy publicznej; brak w strategiach
i programach operacyjnych – zarówno krajowych,
jak i regionalnych – właściwie zidentyfikowanych
obszarów interwencji i priorytetów”. Z wyników badań zaprezentowanych komisji wynika ponadto, że
prowadzone przez organy władz publicznych działania w zakresie monitorowania, dokumentowania
i sprawozdawczości nie pozwalają na pełną ocenę
dostępu mikro- i małych przedsiębiorstw do pomocy publicznej ze względu na brak ich „jasnego wyróżnienia w obrębie całego sektora MSP”. Jak napisano w stanowisku, „mając na względzie znaczenie
mikro- i małych przedsiębiorstw dla rozwoju polskiej
gospodarki, komisja stwierdza, że dla zapewnienia
im równego dostępu do szeroko pojętej pomocy
publicznej konieczne jest określenie w programach
operacyjnych priorytetów (szczególnie dla mikroi małych przedsiębiorców), kierunków interwencji
oraz wysokości środków przeznaczonych na wsparcie przedsiębiorców, z podziałem między poszczególne priorytety”.
Wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 31 I 2012 r. Komisja
Gospodarki Narodowej rozpatrzyła „Raport Polska
2011. Gospodarka – Społeczeństwo – Regiony”, co
3 lata sporządzanego przez ministra właściwego ds.
rozwoju regionalnego. Raport, obejmujący okres
2007–2010, zawiera: analizę tendencji makroekonomicznych, ocenę konkurencyjności polskiej gospodarki i sytuacji na rynku pracy, w tym w ujęciu regionalnym, ocenę kapitału ludzkiego wpływającego na
możliwości rozwojowe kraju; przedstawia spójność
terytorialną kraju, z uwzględnieniem transportu
i działań na rzecz środowiska, aspektów przestrzen-

nego zagospodarowania kraju, rozwoju miast i obszarów wiejskich oraz dostępności usług publicznych; ocenia sprawność państwa, w tym regulacje
służące funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Zawiera
także podstawowe informacje na temat wpływu pozyskiwanych funduszy unijnych na gospodarkę kraju
i regionów.
Z kolei po zapoznaniu się z działalnością agencji
rozwoju regionalnego komisja gospodarki na posiedzeniu 7 XI 2012 r. przyjęła stanowisko w sprawie
ich działalności na rzecz rozwoju gospodarczego
w perspektywie finansowej 2014–2020. Stwierdzono w nim, że są dziedziny, w których agencje doskonale się sprawdziły i powinny kontynuować działalność w tym zakresie. Należą do nich: wdrażanie
programów operacyjnych jako regionalne instytucje
finansujące, prowadzenie punktów konsultacyjnych
dla przedsiębiorców, szkolenia z dziedziny funduszy unijnych, zarządzanie parkami przemysłowymi,
technologicznymi, inkubatorami, funduszami pożyczkowymi i poręczeniowymi oraz udział w przygotowaniu i realizacji regionalnych strategii i programów operacyjnych. W opinii komisji, atutami agencji
rozwoju regionalnego są: ekspercka wiedza, znajomość lokalnych rynków pracy i warunków inwestowania oraz zdolność do wdrażania programów
rozwoju. Agencje, zlokalizowane w każdym regionie
kraju, mają konkretną, dopasowaną do potrzeb biznesu ofertę.
Biorąc pod uwagę znaczenie agencji dla rozwoju
polskiej gospodarki, komisja postulowała: określenie
ich roli w planowanych programach operacyjnych
i rozważenie możliwości wykonywania zadań, które
są zadaniami własnymi samorządów. Wymagałoby
to zmian w ustawie o jednostkach samorządu terytorialnego. Zdaniem komisji, wyjaśnienia wymaga także
definicja usług o charakterze powszechnym. W nowej
perspektywie finansowej w latach 2014–2020 należy
rozważyć umożliwienie agencjom rozwoju regionalnego działań w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Niezbędna jest analiza skuteczności procedur stosowanych przez fundusze pożyczkowe. Przy
wprowadzaniu certyfikacji świadczenia usług należy
uwzględnić obecne doświadczenia Krajowego Systemu Usług, nadzorowanego przez Polską Agencję
Rozwoju Przedsiębiorczości.
Podczas posiedzenia 12 VI 2012 r. komisja gospodarki zapoznała się z informacją na temat stanu
wdrożenia systemu teleinformatycznego w zakresie
przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy, który
ma uprościć procedury dla zdających i uporządkować pracę ośrodków poprzez elektroniczny obieg
dokumentów. Przedstawiciele Polskiej Wytwórni
Papierów Wartościowych oraz Instytutu Transportu
Samochodowego omówili projekty systemu przygotowane przez obie instytucje. Nie udzielili natomiast
odpowiedzi na pytania o koszty, wskazując na brak
rozporządzeń i powstałych na ich podstawie warunków zamówienia. Przedstawiciele ministerstwa
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transportu wskazywali, że za opóźnienie we wdrażaniu systemu odpowiedzialne są ośrodki, które nie
przygotowały na czas bazy pytań egzaminacyjnych.
O zwłoce nie przesądził brak rozporządzeń ani
możliwości technicznych, ale brak wspólnej decyzji
dyrektorów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. Dyrektorzy wojewódzkich ośrodków ruchu
drogowego wyrażali obawy, że nie zdążą przeprowadzić przetargu na operatora systemu do końca
2012 r. Zasugerowali zmianę ustawy w celu zwiększenia nadzoru ministerstwa nad wyłonieniem wykonawcy i działaniem systemu.
Komisja Gospodarki Narodowej wspólnie z Komisją
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisją
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
16 X 2012 r. rozpatrzyła dokument „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działania realizowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2011 r.
oraz rekomendacje na rok 2012”. Z raportu wynika,
że w 2011 r. w Polsce doszło do 40 065 wypadków
(o 3,2% więcej w porównaniu z 2010 r.), w których zginęło 4189 osób (o 7,2% więcej niż w 2010 r.), rannych
zostało zaś 49 501 osób (o 1,1% więcej niż w 2010 r.).
Według wstępnych prognoz, w roku 2012 został utrzymany spadek wskaźników wypadkowości. Działania
zmierzające do wzrostu bezpieczeństwa na drogach
to m.in.: standaryzacja i poprawa oznakowania na drogach, racjonalizacja kar za wykroczenia drogowe, wychowanie komunikacyjne młodzieży oraz pomoc ofiarom wypadków.
Podczas wspólnego posiedzenia z Komisją Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisją Spraw Unii
Europejskiej, 31 I 2012 r., komisja gospodarki zapoznała się z rocznym sprawozdaniem Europejskiego
Trybunału Obrachunkowego z wykonania budżetu
Unii Europejskiej za 2010 r.
Na posiedzeniu wspólnym z Komisją Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,
27 XI 2012 r., senatorom przedstawiono informację o realizacji strategii rozwoju kraju 2007–2015
w roku 2011. Podzielono ją na 5 bloków problemowych: system zarządzania rozwojem i porządkowanie dokumentów strategicznych; dokonywanie
oceny zgodności ze strategią; działania w 2011 r.
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w celu realizacji strategii według priorytetów; źródła
finansowania w układzie zadaniowym, które stanowią 49% wydatków budżetu państwa; podstawowe
wskaźniki realizacji strategii; działania legislacyjne
szczególnie istotne dla realizacji celów strategii.
19 XII 2012 r., na wniosek Komisji Spraw Unii Europejskiej, wspólnie z Komisją Rodziny i Polityki Społecznej, Komisja Gospodarki Narodowej rozpatrzyła
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane
na giełdzie i odnośnych środków, COM(2012) 614.
Komisje nie poparły projektu dyrektywy. Stwierdziły, że jest niezgodna z zasadą pomocniczości.
Z inicjatywy Komisji Gospodarki Narodowej
w analizowanym okresie zorganizowano 3 konferencje. „Niekonwencjonalne złoża węglowodorów
– szanse i zagrożenia” to temat spotkania, które odbyło się 24 I 2012 r. Wzięli w nim udział m.in. senatorowie, posłowie, wiceminister gospodarki Maciej
Kaliski, b. główni geolodzy kraju Henryk Jezierski,
Mariusz Orion Jędrysek i Krzysztof Szamałek, dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego Jerzy Nawrocki, przedstawiciele resortów środowiska
i spraw zagranicznych, urzędów marszałkowskich
i sejmików wojewódzkich, na terenie których trwają prace poszukiwawcze, a także naukowcy. Prof.
Wojciech Górecki, z Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie przedstawił m.in. informacje na temat
obszarów mogących zawierać złoża gazu z łupków w Polsce, a także lokalizacji 15 koncesji dla
PGNiG na poszukiwanie gazu łupkowego. Poinformował także o wysokich kosztach pozyskiwania
gazu łupkowego, o technologii, wydajności oraz
zagrożeniach pojawiających się w trakcie poszukiwania i ewentualnej eksploatacji niekonwencjonalnych złóż węglowodorów. Przestrzegał przed
przedwczesnymi szacunkami wielkości złóż gazu,
a także korzyści ekonomicznych z eksportu gazu
łupkowego. Przewodniczący Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN
prof. Marek Nieć mówił o etapach badania złóż,
racjonalnej gospodarce nimi i ich ochronie, w tym
m.in. o znaczeniu ochrony złóż kopalin niezagospodarowanych dla bezpieczeństwa surowcowego
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kraju, ograniczeniu możliwości wykorzystania złóż
(m.in. protesty społeczne, istniejące lub planowane zagospodarowanie przestrzenne terenu, prawo
własności nieruchomości gruntowych i wymagania
ochrony krajobrazu). Wskazał również na konieczność ustawowego objęcia ochroną złóż niezagospodarowanych i perspektywicznych obszarów
złożowych, a także modyfikacji prawa geologicznego i górniczego. Obowiązujące przepisy dotyczące gospodarki zasobami kopalin, a w szczególności węglowodorów przedstawił Jan Stefanowicz
z Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego
i Studiów Strategicznych ISP PAN. Wskazał też na,
jego zdaniem, wadliwe uprawnienia administracji
geologicznej. Przewodniczący Krajowej Komisji ds.
Ocen Oddziaływania na Środowisko prof. Andrzej
Jasiński mówił o zagrożeniach środowiskowych
przy rozpoznawaniu i eksploatacji złóż gazu łupkowego, a także o skutkach społecznych tej działalności i konieczności informowania społeczności
lokalnej o oddziaływaniach przedsięwzięcia na
środowisko w momencie wydawania decyzji o jego
uwarunkowaniach środowiskowych.
Podczas konferencji „Rola i miejsce węgla brunatnego w krajowej energetyce XXI wieku”, zorganizowanej 29 V 2012 r. przez komisję gospodarki we współpracy ze Związkiem Pracodawców
„Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego”,
omawiano znaczenia węgla brunatnego dla bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz stan
obecny i perspektywy rozwoju tego sektora w na-

szym kraju. O roli i miejscu węgla brunatnego
w krajowej energetyce XXI w. mówił przewodniczący Rady „Porozumienia Producentów Węgla
Brunatnego” Jacek Kaczorowski. Informując o celach i wyzwaniach stojących przed górnictwem
i energetyką, wskazał też na bariery w ich osiąganiu: długotrwałe i skomplikowane procedury
w procesach inwestycyjnych, trudne i uciążliwe
konsultacje społeczne, a także pozyskiwanie środków finansowych na inwestycje. Obecny stan oraz
przyszłość górnictwa i energetyki opartej na węglu
brunatnym w Polsce przedstawił prof. Antoni Tajduś z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Spośród wyzwań stojących przed sektorem energetycznym w Polsce za najważniejsze uznał rosnące zapotrzebowanie na energię, niewystarczającą
i przestarzałą infrastrukturę, zobowiązania związane z ochroną środowiska oraz uzależnienie od
zewnętrznych dostaw gazu, ropy, a także węgla.
B. wiceminister przemysłu i handlu Herbert Gabryś wygłosił referat „Perspektywy rozwoju sektora energetycznego opartego na węglu brunatnym.
Wybrane problemy w kontekście ERM 2050”. Zgodził się z opinią, że Polityka Energetyczna Polski
do roku 2030 wymaga korekty w zakresie szacowania zarówno konsumpcji energii elektrycznej,
jak i struktury paliw podstawowych w jej produkcji. Wskazał też na negatywne konsekwencje, jakie dla gospodarki polskiej może mieć realizacja
trudnych i kosztownych założeń tzw. mapy drogowej 2050. Przykłady zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych zaprezentował prof.
Zbigniew Kasztelewicz z AGH w Krakowie. O zagospodarowaniu złoża węgla brunatnego „Gubin”,
m.in. o uwarunkowaniach środowiskowych i społecznych, mówił dr inż. Wojciech Naworyta z tej
samej uczelni.
Celem – zorganizowanej 6 XI 2012 r. w Senacie
przez Komisję Gospodarki Narodowej we współpracy z Katowickim Holdingiem Węglowym, Kompanią Węglową, Jastrzębską Spółką Węglową
i Tauronem Polską Energią konferencji pt. „Węgiel
kamienny, gospodarka niskoemisyjna – realia polskie” – było omówienie energetycznej mapy drogowej do roku 2050 i działań Unii Europejskiej
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oraz Polski w tym zakresie. Program konferencji
podzielono na 3 części. W pierwszej omawiano
energetyczną mapę drogową do 2050 r. (Energy Roadmap 2050) zarówno z perspektywy Unii
Europejskiej, jak i Polski. Unijną perspektywę zaprezentował Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, a polskie spojrzenie na perspektywy
energetyki do 2050 r. przedstawiła Małgorzata
Mika-Bryska, wicedyrektor Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki. Według Jerzego
Buzka, walka o pełne utrzymanie węgla w produkcji energii nie ma szans, ale trzeba być otwartym
na dobre rozwiązania. Należy przede wszystkim
zabrać się do pracy nad wdrażaniem rozwiązań
przybliżających nas do celów wyznaczonych
w pakiecie, a także przekonywać do rozwiązań korzystnych dla Polski. Nie ma powodu, by wstydzić
się polskiego węgla, należy tylko na jak największą skalę wdrażać nowe narzędzia, np. gazowanie

węgla, przybliżające nas do gospodarki niskoemisyjnej. Jerzy Buzek zwracał również uwagę na
ogromne rozbieżności między poszczególnymi
krajami członkowskimi. Jego zdaniem, nie godząc
się na dekarbonizację, musimy zrobić wszystko, by
węgiel nie powodował zanieczyszczeń. Szukając
nowych źródeł energii, trzeba pamiętać o 4 filarach: efektywności energetycznej, odnawialności
źródeł energii, energii jądrowej oraz wyłapywaniu i magazynowaniu pod ziemią dwutlenku wę-
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gla. Jerzy Buzek podkreślał, że Polska nie może
zgadzać się w kwestiach energetycznych i klimatycznych na zapisy dotyczące całej Unii Europejskiej. Muszą one uwzględniać jednostkowe koszty
przejścia na poszczególne rozwiązania w pozyskiwaniu energii każdego z państw członkowskich
z osobna. Europa ma przed sobą wybór, czy zmierza w kierunku ochrony klimatu, czy w kierunku
transformacji gospodarczej.
W drugiej części konferencji rozmawiano
o możliwych skutkach wdrożenia gospodarki niskoemisyjnej w sektorze energetycznym. W dyskusji uwzględniono m.in. ustalenia 2 raportów:
przygotowywanego dla Ministerstwa Gospodarki
przez firmę doradczą McKinsey&Company oraz
raportu firmy EnergSys, przedstawionego przez
Herberta L. Gabrysia, byłego ministra przemysłu
i handlu. Trzecią część spotkania poświęcono stanowi obecnemu i perspektywom górnictwa węgla kamiennego w Polsce. O przyszłości węgla
w światowej, europejskiej i polskiej gospodarce
mówił prof. Antoni Tajduś z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Dzięki prezentacjom
spółek węglowych: Kompanii Węglowej, Katowickiego Holdingu Węglowego i Jastrzębskiej
Spółki Węglowej uczestnicy mieli okazję zapoznać się z aspektem branżowym górnictwa węgla
kamiennego w Polsce. Omówiono również jego
aspekt środowiskowy. W ten kontekst wpisuje się
wystąpienie dr. hab. Mirosława Nakoniecznego
z Uniwersytetu Śląskiego, poświęcone węglowi
jako stałemu elementowi biosfery. Kolejny referat,
prof. Jacka Janii z Uniwersytetu Śląskiego i Komitetu Badań Polarnych PAN, dotyczył kontekstu
globalnego ocieplenia klimatu. O problematyce
zagospodarowania terenów poprzemysłowych,
w szczególności pogórniczych, mówił Tadeusz
Adamski z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Ostatnią część konferencji poświęcono problemom transformacji sektora energetycznego. Tematy wystąpień dotyczyły m.in.
próby odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób zmieniać polski sektor elektroenergetyki – na drodze
ewolucji czy rewolucji, planów do 2020 r., a także
zmian regulacyjnych i prawnych.
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Petycje, prawa i wolności obywatelskie
Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w 2012 r., podobnie jak w czasie trwania VII kadencji, działała bardzo aktywnie. Podczas swych
61 posiedzeń rozpatrzyła 18 ustaw.
Jednym z ważniejszych zadań komisji jest rozpatrywanie petycji. W 2012 r. marszałek Senatu
skierował do niej 18 petycji, w tym 8 zbiorowych
(1 wielokrotna wniesiona przez 3 organizacje),
8 indywidualnych (1 wielokrotna wniesiona przez
16 osób) i 2 wielokrotne wniesione przez podmioty
zbiorowe i indywidualnie. Ponadto komisja kontynuowała prace nad 15 petycjami, w tym 6 skierowanymi do niej w 2011 r. oraz 9 petycjami z VII kadencji
Senatu, gdyż nie zostały one rozpatrzone lub prace
nad nimi nie zostały ukończone w poprzedniej kadencji (art. 90g Regulaminu Senatu). Autorzy petycji postulowali m.in.: nadanie uprawnień rad gmin
do różnicowania stawek podatku od nieruchomości; zmianę przepisów o finansowaniu partii politycznych; włączenie pedagogów i wychowawców
zatrudnionych w Ochotniczych Hufcach Pracy do
kręgu podmiotów uprawnionych do otrzymywania
świadczenia kompensacyjnego na podstawie ustawy
o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych;
przyznanie uprawnień do bezpłatnego zaopatrzenia
w leki żołnierzom zastępczej służby wojskowej (żołnierze górnicy) przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu,
którzy w związku z przymusowym zatrudnieniem
stali się inwalidami wojskowymi; zmodernizowanie
struktury i działania Służby Celnej, a także sposobu
przeprowadzania konsultacji społecznych i resortowych; podniesienie kwoty renty socjalnej; podwyższenie kryterium dochodowego dla otrzymania zasiłku rodzinnego; wzmocnienie ochrony lokatorów;
umożliwienie obserwacji przebiegu wyborów w Polsce oraz pracy organów wyborczych, w tym obwodowych komisji wyborczych, przez niezależnych
obserwatorów krajowych; wprowadzenie nowego
systemu orzekania o niepełnosprawności; zwiększenie pomocy materialnej dla rodzin opiekujących się
dziećmi i osobami niepełnosprawnymi; zobowiązanie organów emerytalno-rentowych do informowania świadczeniobiorców o tych zmianach prawa,
które mogą mieć wpływ na wysokość otrzymywanego świadczenia; zmiany nazw ulic będących symbolami komunizmu; poszerzenie podmiotowe definicji
kombatanta; zmianę przepisów ustawy o orderach
i odznaczeniach w sprawie nadawania odznaczenia
Krzyż Wolności i Solidarności; wprowadzenie do
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zakazu sprzedaży alkoholu na
stacjach paliwowych; zniesienie obowiązku opodatkowania emerytur i rent podatkiem dochodowym
od osób fizycznych; uczczenie pamięci i wkładu polskich kryptologów – Mariana Rejewskiego, Jerzego

Różyckiego i Henryka Zygalskiego – w złamaniu szyfru Enigmy; uczczenie pamięci generała Stanisława
Maczka; ustanowienie 29 września Ogólnopolskim
Dniem Wychowania Przedszkolnego.
W 2012 r. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji wniosła do marszałka Senatu projekty
ustaw:
 o usunięciu z nazw dróg, ulic, mostów, placów
i innych obiektów symboli ustrojów totalitarnych: zakaz nadawania drogom, ulicom, mostom, placom i innym obiektom nazw propagujących symbole totalitarnych ustrojów;
 o zmianie ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych: obowiązek informowania świadczeniobiorców
przez ZUS o zmianach w prawie (na 26. posiedzeniu Senat odrzucił projekt ustawy i tym samym zakończył postępowanie w tej sprawie);
 o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: przyznanie prawa do bezpłatnego zaopatrzenia w leki tzw. żołnierzom górnikom (na
23. posiedzeniu Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy);
 o zmianie ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych: przy
obliczaniu prawa do świadczeń pieniężnych
z ubezpieczenia emerytalnego i rentowego
zaliczenie do kategorii składkowych okresów
niewykonywania pracy w latach 1981–1989
na skutek doznawania represji politycznych;
 o zmianie ustawy o Straży Granicznej: rozszerzenie właściwości rzeczowej Straży Granicznej poprzez ustanowienie prawa tej formacji
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do wykrywania, rozpoznawania, zapobiegania
i ścigania przestępstw handlu ludźmi;
 o zmianie ustawy o rencie socjalnej: wprowadzenie stopniowego podwyższenia wysokości
renty socjalnej tak, aby po 2015 r. zrównać ją
z najniższą rentą wypłacaną z tytułu całkowitej
niezdolności do pracy (na 16. posiedzeniu Senat nie podjął uchwały o wniesieniu do Sejmu
tego projektu ustawy i tym samym zakończył
postępowanie w tej sprawie).
Komisja przedstawiła ponadto projekty uchwał:
w sprawie ustanowienia października 2012 r. miesiącem pamięci generała Stanisława Maczka oraz w sprawie uczczenia pamięci polskich kryptologów Mariana
Rejewskiego, Jerzego Różyckiego, Henryka Zygalskiego i ich wkładu w zwycięstwo nad faszyzmem. Senat na
18. posiedzeniu podjął uchwałę w sprawie ustanowienia października 2012 r. Miesiącem Pamięci Generała
Stanisława Maczka (1892–1994), a na 19. posiedzeniu
– uchwałę w sprawie uczczenia pamięci polskich kryptologów Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego,
Henryka Zygalskiego i ich wkładu w zwycięstwo nad
faszyzmem.
27 VI 2012 r. w Senacie Komisja Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji, wspólnie z Komisją Rodziny i Polityki Społecznej, a także Instytutem Spraw Publicznych i rzecznikiem praw obywatelskich, zorganizowała seminarium poświęcone prawu do petycji.
Rzecznik praw obywatelskich prof. Irena Lipowicz
podkreśliła, że prawo do petycji jest ważnym składnikiem demokracji. Wyraziła przekonanie, że w sytuacji kryzysu zaufania społecznego do instytucji pań-
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stwowych petycja może dać obywatelom poczucie,
że mają wpływ na podejmowane decyzje. W ocenie
rzecznika praw obywatelskich, może to zmodyfikować proces decyzyjny w parlamencie. Prof. Irena
Lipowicz zaznaczyła, że wykorzystane już zostały
proste rezerwy w podtrzymywaniu więzi instytucji z obywatelem. Petycja mogłaby być sposobem
na odzyskanie zaufania obywateli do parlamentu.
Senator Mieczysław Augustyn przypomniał, że inicjatywa dotycząca projektu ustawy o petycjach narodziła się w trakcie prac Parlamentarnego Zespołu
ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Te
organizacje wystąpiły do Senatu o realizację art. 63
konstytucji, w którym mówi się o prawie obywateli
do petycji. Wcześniej Senat umożliwił rozpatrywanie petycji w Senacie, zmieniając regulamin Izby.
Senator Mieczysław Augustyn przypomniał podstawowe, proponowane w projekcie ustawy regulacje
dotyczące petycji i mówił o doświadczeniach Senatu
w rozpatrywaniu petycji, które stanowiły podstawę
do stworzenia projektu ustawy. Tomasz Schimanek
z Rady Ekspertów Programu Obywatel i Prawo podkreślił, że petycja może być sposobem na przełamanie bierności obywateli. Dodał, że petycje, z punktu widzenia organów władzy publicznej, mogą być
swego rodzaju systemem wczesnego ostrzegania.
Władze mogą się po składanych petycjach orientować, co trapi obywatela i co zrobić, by nie dopuścić do napięć społecznych. Wskazał na potrzebę
edukacji obywatelskiej, jak korzystać z prawa do
petycji, a także promocji tego prawa, by zaktywizować obywateli. Według Marka Wójcika ze Związku
Miast Polskich, samorządy są za uchwaleniem prawa do petycji. Obywatele mają prawo uczestniczyć
w procesie decyzyjnym samorządów, a petycja daje
im taką szansę. Petycje powinny być prawem, a nie
przywilejem, wstępem do procesu partycypacji społecznej. Konstytucja RP w art. 63 stanowi o prawie
każdego obywatela do składania petycji, wniosków
i skarg w interesie publicznym, własnym lub innej
osoby, za jej zgodą, do organów władzy publicznej
oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami z zakresu
administracji publicznej. Wbrew tym postanowieniom jednak od kilkunastu lat prawo do petycji nie
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zostało uregulowane ustawowo, co uniemożliwia
korzystanie z tej ważnej instytucji.
Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w 2012 r. rozpatrzyła 2 projekty opinii, przekazywane Komisji Spraw Unii Europejskiej, na temat
zgodności z zasadą pomocniczości następujących
wniosków:
 wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób
fizycznych w zakresie przetwarzania danych
osobowych przez właściwe organy do celów
zapobiegania przestępstwom, prowadzenia
dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich
i ścigania albo wykonywania kar kryminalnych
oraz swobodnego przepływu tych danych
– COM(2012) 10: komisja uznała, że opiniowany akt prawny nie narusza zasady pomocniczości;
 wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych): komisja nie stwierdziła
naruszenia zasady pomocniczości.
Zgodnie ze swymi kompetencjami, w analizowanym okresie komisja rozpatrywała informacje o działalności w roku 2011:
 Sądu Najwyższego (16 V 2012 r.): 9632 sprawy
rozstrzygane przez Sąd Najwyższy, dotyczące
niemal wszystkich dziedzin prawa; różnorodny
charakter orzecznictwa także w sprawach kasacyjnych; dodatkowe trudności wiążące się
z ekspansją prawa Unii Europejskiej.
 Centralnego
Biura
Antykorupcyjnego
(16 V 2012 r.): główne przedmioty działania
biura (przeciwdziałanie zagrożeniom dla kluczowych zamówień publicznych, procesów
prywatyzacyjnych oraz realizacji programów
rządowych, w szczególności objętych „tarczą
antykorupcyjną”); wzrost liczby prowadzonych postępowań przygotowawczych i przedstawionych zarzutów, a także wartości zabezpieczonego mienia.
 Rzecznika praw obywatelskich z uwagami
o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela (4 VII 2012 r.): wzrost liczby
próśb obywateli o interwencję w efekcie braku
powszechnie dostępnej bezpłatnej pomocy
prawnej; pojawiające się wypadki nierzetelności adwokatów, podejmujących się w imieniu
swoich klientów sporządzenia kasacji mimo
wiedzy o jej bezzasadności; niska ocena jakości prawa stanowionego przez parlament
w społeczeństwie; prośba komisji o kierowanie do niej sugestii i uwag w sprawach wymagających szczególnie pilnej interwencji.
 Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

(4 VII 2012 r.): wybór przez nowe władze instytutu 4 priorytetowych obszarów badawczych
(badania nad okresem II wojny światowej, dzieje polskiej emigracji niepodległościowej z lat
1939–1989, historia PZPR oraz badania nad
dziejami opozycji antykomunistycznej); zorganizowanie 76 konferencji naukowych i seminariów; przygotowanie multimedialnych portali edukacyjnych oraz imprez propagujących
w niekonwencjonalny sposób wiedzę na temat
najnowszej historii Polski; kontynuowanie digitalizacji zbiorów i informatyzacji archiwum; podjęcie 1057 nowych postępowań w Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
 Policji, na temat działalności, określonej
w art. 19 ust. 1–21 ustawy o Policji, w tym
informacje i dane, o których mowa w art. 20
ust. 3 tej ustawy, za 2011 r. (19 VII 2012 r.):
zarządzenie 6807 kontroli operacyjnych
(spadek o 15,5% w porównaniu z 2010 r.),
w tym 5571 kontroli w tzw. trybie zwykłym
i 1236 kontroli w wypadkach niecierpiących
zwłoki (kontrola operacyjna – wobec bezskuteczności albo nieprzydatności innych środków zarządzana wyłącznie przy wykonywaniu
czynności operacyjno-rozpoznawczych, podejmowanych przez Policję w celu zapobieżenia przestępstwu, wykrycia i ustalenia sprawców, a także w celu uzyskania i utrwalania
dowodów ściganych z oskarżenia publicznego umyślnych przestępstw).
 Krajowej Rady Sądownictwa w 2011 r.
(19 VII 201 r.): prace nad ustawą o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
oraz sprawne wdrożenie rozwiązań wynikających z nowej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa; troska o dobór najlepszych kandydatów do powołania na stanowiska sędziowskie.
Ponadto komisja praw człowieka zapoznała się
z informacjami:
 Prokuratora generalnego o liczbie osób,
wobec których w 2011 r. skierowano wnioski o zarządzenie kontroli i utrwalania rozmów lub wnioski o zarządzenie kontroli
operacyjnej (3 IV 2012 r.): łącznie wnioski
o podsłuchy, przeglądanie sms i mms wobec 5188 osób; brak zgody prokuratora generalnego na wnioski o taką kontrolę wobec
286 osób; zarządzenie przez sąd kontroli
wobec 4863 osób, odmowa wobec 39 osób;
wnioski o stosowanie kontroli operacyjnej
wobec 4243 osób; brak zgody prokuratora
generalnego na wnioski policji o taką kontrolę wobec 241 osób; zarządzenie przez sąd
kontroli wobec 3979 osób, decyzja odmowna wobec 23; zaostrzenie wymogów dotyczących uzasadnień do wniosków i wzmocnienie nadzoru prokuratora nad stosowaniem
przez służby technik operacyjnych.
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 Przedstawicieli resortów sprawiedliwości
i spraw zagranicznych oraz rzecznika praw
obywatelskich na temat stanu wykonywania
wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) (16 V 2012 r.): ponad 151 tys.
skarg z Europy czekających na rozpoznanie
(64,5 tys. nowych, w tym czasie rozpoznanych ponad 52 tys. skarg, czyli więcej niż
w 2010 r.); 7. miejsce Polski pod względem
liczby wnoszonych skarg; w 2011 r. 5035 nowych skarg skierowanych przeciw Polsce
(w większości na przewlekłe postępowania,
przeludnienia w więzieniach i zasady stosowania aresztów tymczasowych), ponad 95% jednak niedopuszczanych do dalszej procedury
ze względów formalnych; zapowiedź zlecenia
przez komisję przygotowania opinii prawnych
w sprawie ewentualnych dezyderatów dotyczących przygotowywania przez rząd informacji o wykonaniu wyroków ETPC i umożliwienia
komisjom parlamentarnym opiniowania polskich kandydatów na sędziów tego trybunału.
 Ministra sprawiedliwości o projekcie założeń
zmian w ustawie o prokuraturze (4 VII 2012 r.):
wprowadzenie sejmowej kontroli nad prokuraturą, umożliwienie bardziej merytorycznej
oceny działalności prokuratora generalnego,
większa przejrzystość relacji między prokuratorem generalnym a jego podwładnymi.
Podczas posiedzenia zamkniętego – ze względu na informacje chronione ustawą z 5 VIII 2010 r.
o ochronie informacji niejawnych – Komisja Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji zapoznała się
z wyjaśnieniami prokuratora generalnego na temat
funkcjonowania na terenie Polski tajnych ośrodków
CIA, w których przesłuchiwane były osoby podejrzane o działalność terrorystyczną. Wysłuchano
także wyjaśnień ministra spraw wewnętrznych dotyczących udostępniania przez operatorów służbom specjalnym informacji o wykonywanych przez
obywateli połączeniach telefonicznych oraz retencji
danych.
8 V 2012 r. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji wspólnie z Komisją Ustawodawczą
odbyła wyjazd studyjny do Centrali Monitorowania
Biura Dozoru Elektronicznego Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie. Senatorowie
zapoznali się z informacją pełnomocnika ministra
sprawiedliwości ds. wdrażania systemu kar nieizolacyjnych oraz systemu dozoru elektronicznego gen.
Pawła Nasiłowskiego na temat wdrażania i działania systemu dozoru elektronicznego jako jednego
z systemów odbywania kary pozbawienia wolności. W czasie dyskusji senatorowie zwrócili uwagę,
że dozór elektroniczny skazanych może mieć duże
korzyści społeczne, finansowe i osobowe. Zapoznali
się też z funkcjonowaniem systemów informatycznych i urządzeń technicznych służących do wykonywania kary w tej formie.
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Posiedzenie wspólne z Komisją Budżetu i Finansów Publicznych, 29 V 2012 r., komisja praw człowieka poświęciła upadłości konsumenckiej – regulacjom prawnym, praktyce, aspektowi społecznemu.
Senatorowie zapoznali się z ideą upadłości konsumenckiej, regulacjami w tym zakresie w Polsce. Dyskutowano również na temat aspektu społecznego
coraz większego zadłużania się Polaków, a także
kierunków koniecznych zmian w ramach instytucji
upadłości konsumenckiej.

Posiedzenie wspólne z komisjami: Gospodarki
Narodowej oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, 16 X 2012 r., poświęcono na zapoznanie się z dokumentem „Stan bezpieczeństwa
ruchu drogowego. Działania realizowane w zakresie
bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2011 roku oraz
rekomendacje na rok 2012”, przedstawionym przez
wiceministra transportu Tadeusza Jarmuziewicza.
W 2011 r. w Polsce w porównaniu z 2010 r. zwiększyła się liczba wypadków, ich ofiar śmiertelnych.
Według wstępnych prognoz, w roku 2012 pojawiła
się natomiast tendencja spadkowa tych wskaźników.
Przewodniczący komisji senator Michał Seweryński w omawianym okresie spotkał się z ambasadorem Republiki Kazachstanu Aleksejem Wołkowem
(21 II 2012 r.), z przewodniczącym Krajowej Rady
Kuratorów Andrzejem Martuszewiczem i sekretarzem Krajowej Rady Kuratorów Anną Janus-Dębską, z pełnomocnikiem ministra sprawiedliwości ds.
wdrożenia systemu kar nieizolacyjnych oraz systemu
dozoru elektronicznego gen. Pawłem Nasiłowskim.
Z inicjatywy Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 24 IV 2012 r. odbyła się konferencja
„Rekodyfikacja prawa pracy”. Przewodniczący komisji
senator Michał Seweryński stwierdził, że uchwalony
w 1974 r. kodeks pracy był już ponad 100 razy nowelizowany. Mówiąc o obecnym stanie prawa pracy, senator wskazał przede wszystkim na to, że jest nie w pełni
dostosowany do zasad ustroju demokratycznego i gospodarki społeczno-rynkowej, a także do specyfiki małych przedsiębiorstw. Senator przedstawił również założenia projektów kodeksu pracy (konsolidacja prawa
pracy, wolność pracy, ochrona trwałości zatrudnienia,
gwarancje przestrzegania prawa w stosunkach pracy)
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i zbiorowego kodeksu pracy (dostosowanie zbiorowego prawa pracy do zasad ustroju demokratycznego i do warunków gospodarki społeczno-rynkowej,
wzmocnienie praworządności oraz pokoju społecznego w zbiorowych stosunkach pracy, zrównanie pozycji pracowników i pracodawców, wzmocnienie roli
dialogu i współpracy pracowników z pracodawcami),
przygotowanych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa
Pracy, której przewodniczył w latach 2003–2006. Przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji podkreślił też, że projekt indywidualnego prawa pracy obejmuje nietypowe stosunki pracy (praca
tymczasowa, telepraca, staż zawodowy, zarządzanie
zakładem pracy, praca nakładcza, pracownicy domowi
i rodzinni, spółdzielcza umowa o pracę), wprowadza
pojęcie: „zatrudnienie niepracownicze”, a także regulacje ułatwiające działalność małych przedsiębiorstw,
zatrudniających nie więcej niż 20 pracowników.
Uwagi o stosowaniu kodeksu pracy przedstawiła
dr Monika Gładoch w imieniu prezydenta Konfede-

racji Pracodawców Polskich Andrzeja Malinowskiego. W ocenie konfederacji, prawo pracy, jak żadna
inna gałąź prawa, podlega wpływom i naciskom
politycznym, co rodzi negatywne konsekwencje,
związane z brakiem pewności prawa. Przepisy prawa pracy są zawiłe, niejasne i często zmieniane. Środowisko pracodawców postulowało także zmiany
w ustawach: o związkach zawodowych, o organizacjach pracodawców oraz o rozwiązywaniu sporów
zbiorowych, m.in. dotyczące reprezentatywności
zakładowej organizacji związkowej, organizacji
strajku, finansowania działalności związkowej przez
pracodawcę.
Na potrzebę rekodyfikacji prawa pracy wskazał
także przewodniczący Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” Dominik Kolorz. Najpilniejszego uregulowania wymagają, jego zdaniem, tzw.
umowy śmieciowe, szczególnie w kontekście czasu
pracy i jej bezpieczeństwa, a także płaca minimalna
czy kryterium reprezentatywności zakładowej organizacji związkowej.
W trakcie dyskusji wskazywano m.in. na niedostateczne zróżnicowanie w kodeksie pracy sytuacji
dużych i małych przedsiębiorstw, co powoduje rezygnację z zatrudniania pracowników przez te drugie i ucieczkę w „szarą strefę”. Zastanawiano się też
nad rolą państwa w kształtowaniu stosunków pracy,
nad tym, jak chronić zatrudnienie, a jednocześnie
umożliwić rozwój gospodarce. Zwracano również
uwagę, że choć założenia i projekty kodeksu pracy
oraz zbiorowego kodeksu pracy z 2007 r. w dużej
mierze spotkały się z akceptacją partnerów społecznych, to nie było politycznej woli podjęcia prac nad
nimi i uchwalenia nowego prawa pracy.

Polityka społeczna
W omawianym okresie Komisja Rodziny i Polityki Społecznej odbyła 47 posiedzeń, rozpatrzyła 18 ustaw. Jedną z najbardziej kontrowersyjnych
była nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wydłużająca stopniowo od 1 I 2013 r. wiek emerytalny do
67. roku życia. Na posiedzeniu 17 V 2012 r. komisja

opowiedziała się za jej przyjęciem. W trakcie dyskusji m.in. zarzucano rządowi niepodjęcie dialogu
społecznego na temat tak ważnych dla obywateli
zmian w systemie emerytalnym. Na wniosek senatora Jana Rulewskiego komisja rodziny wniosła projekt
uchwały w sprawie dalszej reformy powszechnego
systemu emerytalnego, odrzucony jednak przez
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Senat na 16. posiedzeniu Izby. W projekcie wzywano rząd, partie polityczne, partnerów społecznych, przedstawicieli organizacji pozarządowych
i innych uczestników dialogu społecznego, aby do
31 XII 2012 r. przedstawiły parlamentowi stosowne
projekty ustaw.
W omawianym okresie Komisja Rodziny i Polityki Społecznej rozpatrzyła szereg informacji i dokumentów dotyczących jej przedmiotowego zakresu
działania:
 Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w okresie od 1 I 2010 r. do 31 I 2010 r. oraz informacja o skutkach obowiązywania nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (18 I 2012 r.): najważniejsze problemy
to odizolowanie ofiary od sprawcy i udzielanie
skutecznej pomocy materialnej i lokalowej
ofiarom przemocy; potrzeba kontynuowania
szkoleń dla pracowników socjalnych i podnoszenia przez nich kwalifikacji, stałego monitorowania funkcjonowania ustawy i pilnego
wprowadzenia racjonalnego systemu gromadzenia danych, kontynuowania kampanii społecznych na rzecz przeciwdziałania przemocy,
uchwalenia odrębnego aktu ustawodawczego
o ochronie dzieci przed przemocą.
 Informacja rzecznika praw dziecka za rok
2011 wraz z uwagami o stanie przestrzegania
praw dziecka (25 IV 2012 r.): 5 najważniejszych obszarów działania rzecznika na rzecz
ochrony praw dziecka; w 2011 r. 29 256 (48%
więcej niż 2010 r.) spraw skierowanych do
rzecznika, głównie dotyczących prawa dziecka do życia w rodzinie.
 Informacja o funkcjonowaniu Centrów i Klubów Integracji Społecznej, przygotowana dla
Sejmu i Senatu RP, oraz informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających
na podstawie ustawy z 27 IV 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2010–2011
(25 X 2012 r.): bariery utrudniające rozwój
spółdzielni socjalnych (brak wiedzy z zakresu
przedsiębiorczości, duża rotacja pracowników, niskie dochody i niedopasowanie profilu działalności do warunków rynkowych);
w 2011 r. w Polsce 402 zarejestrowane spółdzielnie, przede wszystkim usługowe, a 14%
produkcyjnych; w 2010 r. korzystny wynik
finansowy 54,8% spółdzielni działających
w centrum kraju i 54,2% na wschodzie; na
zachodzie – 58% spółdzielni z problemami
ze zbilansowaniem działalności; podkreślenie
ważnej roli w systemie zapobiegania wykluczeniu społecznemu i w procesie reintegracji
społecznej (około 50% absolwentów centrów
pomocy podejmujących pracę na otwartym
rynku pracy lub rozpoczynających własną
działalność gospodarczą).

116

 Informacja ministra pracy i polityki społecznej na temat realizacji ustawy o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(15 XI 2012 r.): w 2011 r. 73,6% niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym biernych
zawodowo; większość środków PFRON przeznaczanych na wspieranie zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej; zmniejszenie się liczby rent przyznawanych z tytułu wypadków przy pracy i chorób
zawodowych; niewielka liczba działających
zakładów aktywizacji zawodowej; potrzeba
zreformowania polskiego systemu orzecznictwa rentowego.
 Informacja szefa Krajowego Biura Wyborczego na temat realizacji ustawy – Kodeks wyborczy w zakresie dostępu osób niepełnosprawnych do wyborów (15 XI 2012 r.): w 2011 r.
ponad 7 tys. lokali wyborczych na 24 tys.
spełniających standardy dostępu dla osób
niepełnosprawnych; w wyborach w 2011 r.
– 12,5 tys. osób, spośród 2 mln niepełnosprawnych uprawnionych do głosowania, głosujących za pośrednictwem pełnomocnika,
a 807 – korespondencyjnie; wzrost kosztów
druku kart do głosowania z 5 mln zł w 2007 r.
do 21 mln zł w 2011 r.; potrzeba zwiększenia
pomocy finansowej dla gmin na dostosowanie lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych; plany przygotowania przez
Państwową Komisję Wyborczą we współpracy
z organizacjami obywatelskimi programu edukacyjnego dotyczącego głosowania korespondencyjnego.

Podczas prac nad ustawą budżetową na rok
2012 w pracach komisji pojawiły się kwestie związane z przeciwdziałaniem bezrobociu. Komisja
rodziny proponowała 1 poprawkę, której celem
było przeniesienie środków finansowych w ramach
Funduszu Pracy w taki sposób, aby zwiększyć wysokość środków przeznaczonych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu o 194 112 tys. zł.
W toku dalszych prac senackich zmiana nie uzyskała poparcia.
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Temat rynku pracy i zatrudnienia poruszano także
w czasie posiedzeń seminaryjnych:
 Polskie flexicurity – kształtowanie elastycznego i bezpiecznego rynku pracy. Analiza
założeń zmian prawnych proponowanych
przez Polską Konfederacją Pracodawców
Prywatnych „Lewiatan” (8 III 2012 r.): najważniejsze polskie przepisy umożliwiające
stosowanie elastycznych form wykonywania pracy oraz organizacji czasu pracy (wydłużony okres rozliczeniowy, indywidualny
rozkład czasu pracy, ruchomy czas pracy,
skrócony tydzień pracy, telepraca, ograniczenie wymiaru czasu pracy przez osobę
uprawnioną do urlopu wychowawczego
i urlopy ojcowskie); zbyt niski poziom wiedzy pracowników i pracodawców na temat
rozwiązań poprawiających elastyczność zatrudnienia i ułatwiających pogodzenie życia
zawodowego z rodzinnym; proponowane
przez PKPP „Lewiatan” zmiany legislacyjne, służące uelastycznieniu prawa pracy,
dotyczące umów o pracę, zasad podnoszenia kwalifikacji i czasu pracy (ograniczenie
czasu obowiązywania zatrudniania na czas
określony do 3 lat, wprowadzenie nowych
rodzajów umów o pracę – umowy projektowej i umowy na prace dorywcze, swobodne ustalanie dobowego wymiaru czasu
pracy, wprowadzenie instytucji indywidualnego rozkładu czasu pracy, wydłużenie do
12 miesięcy okresu rozliczeniowego w kodeksie pracy, warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownika określane
w umowie między pracodawcą i pracownikiem); postulaty wzrostu kontraktowania
zadań poza urzędami pracy, stworzenia systemu umożliwiającego szybszy powrót na
otwarty rynek pracy bezrobotnych w szczególnie trudnej sytuacji, rozszerzenia możliwości działania prywatnych agencji zatrudnienia; przygotowywanie przez resort pracy,
na podstawie doświadczeń brytyjskich i niemieckich, propozycji zmian legislacyjnych
dotyczących polskich służb zatrudnienia;
zapowiedź wprowadzenia bonu szkoleniowego i stażowego dla bezrobotnych absolwentów.
 Informacja ministra pracy i polityki społecznej
na temat rynku pracy i zatrudnienia w Polsce
(15 XI 2012 r.): kwestie demograficzne; sytuacja na rynku pracy osób do 34. roku życia
i powyżej 50 i 60 lat; bariery w zatrudnieniu
i samozatrudnieniu, wykorzystaniu ekonomii
społecznej do aktywizacji osób bezrobotnych;
perspektywy rozwoju rynku pracy do 2020 r.;
działania w celu łagodzenia skutków bezrobocia w grupach największego ryzyka oraz skutków starzenia się społeczeństwa.

Kolejnym ważnym tematem, podejmowanym
w pracach komisji rodziny, była polityka rodzinna
i troska o jej dobre funkcjonowanie we wszystkich
aspektach życia, zarówno osobistego, jak i społecznego:
 „Rodzice przyszłości w kontekście programu integralnego rozwoju dzieci”, we
współpracy z Fundacją Rodzice Przyszłości
(13 III 2012 r.): kondycja społeczna współczesnych rodziców; kampania społeczna
fundacji w ramach projektu „Świadomi rodzice”, adresowanego do rodziców w wieku
25–35 lat, a także do dziadków opiekujących się wnukami, ujmującego wychowanie
dzieci w sposób całościowy i integralny, we
wszystkich jego aspektach: emocjonalnym,
intelektualnym, zdrowotnym i duchowym.
 „Praca, dziecko, rodzina – wyzwania i perspektywy polityki społecznej i gospodarczej”, we współpracy z Uniwersytetem
Ekonomicznym w Poznaniu, Fundacją
Aktywności Lokalnej oraz Regionalnym
Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu
(24 V 2012 r.): zapoznanie się z raportem
„Polska 2030” (konieczność innowacyjności, sprawnego zarządzania państwem, równowagi między regionami, a także między
rodziną, pracą i rozwojem osobistym; potrzeba racjonalizacji wydatków publicznych
w sferze społecznej).
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 Ocena realizacji ustawy z 4 II 2011 r. o opiece
nad dziećmi w wieku do lat 3 (11 X 2012 r.):
4 formy opieki nad dzieckiem (żłobek,
klub dziecięcy, opiekun dzienny i niania);
646 żłobków i ponad 60 klubów dziecięcych, spełniających kryteria ustawowe
w 2012 r.; 329 więcej instytucji opieki nad
dzieckiem niż w 2010 r.; główne podmioty
zakładające placówki opieki, przewidziane
ustawą, to gminy (ponad 60% żłobków);
większość dzieci w żłobkach – powyżej
2. roku życia (około 70%) i powyżej 3. roku
życia (około 23%); przeciętny koszt utrzymania dziecka w żłobku – 1033 zł, w klubie
dziecięcym – 647 zł, a przy dziennym opiekunie (najmniej popularna forma) – 470 zł;
70% kosztów utrzymania dziecka w żłobku
i około 40% – w klubach dziecięcych pokrywanych przez gminy; prace nad nowelizacją
ustawy (m.in. dopuszczenie innych form organizacyjnych opieki, zmniejszenie udziału
własnego gmin z 50% do 20%, zwiększenie
udziału budżetu państwa do 80%, uproszczenie procedur rejestracji żłobków, umożliwienie organizowania form opieki przez
organizacje pozarządowe, wprowadzenie
ulg w opłatach).
Podczas swoich prac Komisja Rodziny i Polityki
Społecznej poświęciła także uwagę sytuacji rodziców dzieci hospitalizowanych (11 X 2012 r.).
Jak podkreśliła senator Alicja Chybicka, dzieci
przebywające w szpitalach mają prawo do opie-
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ki rodziców i osób bliskich. Zapewnia to Europejska Karta Praw Pacjenta. Największą grupę
dzieci hospitalizowanych stanowią dzieci małe,
a około 25% z nich pochodzi z rodzin dotkniętych ubóstwem. Wiele szpitali nie jest w stanie
zapewnić odpowiednich warunków pobytu rodzicom i opiekunom, szczególnie tym, którzy
opiekują się dziećmi przewlekle chorymi. Rodzin
często nie stać na wnoszenie opłat za pobyt, dlatego należy wprowadzić świadczenia refundujące
wydatki ponoszone przez rodziców, uzależnione
od ich dochodów. Zdaniem wiceministra zdrowia
Aleksandra Soplińskiego, potrzebne jest opracowanie zasad określania kosztów pobytu rodziców
z uwzględnieniem różnic między poszczególnymi
placówkami. Rodzice hospitalizowanych dzieci,
będący w trudnej sytuacji materialnej, mogą liczyć
m.in. na zasiłki z pomocy społecznej – celowy
i okresowy. Inne świadczenia, w całości finansowane z budżetu państwa, to zasiłek pielęgnacyjny
dla dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności
i świadczenie pielęgnacyjne dla niepracującego
opiekuna dziecka. Komisja postanowiła zwrócić
się do Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia z prośbą o propozycje rozwiązania
kwestii odpłatności za pobyt w szpitalu rodziców
dzieci hospitalizowanych z uwzględnieniem kryterium dochodowego, a także wystąpić do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o utrzymanie
dotychczasowych zasad 1% odpisu od podatku
dochodowego z przeznaczeniem na cele zdrowotne.
W związku z ogłoszeniem przez Komisję Europejską roku 2012 Europejskim Rokiem Aktywności
Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej szczególną uwagę poświęcono problematyce
senioralnej. To właśnie z inicjatywy komisji rodziny Senat na swoim 5. posiedzeniu podjął uchwałę
w sprawie ustanowienia roku 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Wnioskodawcom
chodziło o podkreślenie roli tych placówek w aktywizacji osób starszych, a jednocześnie zwrócenie uwagi na nasilające się problemy społeczne związane ze starzeniem się społeczeństwa.
Z okazji Roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku
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senatorowie zaangażowali się m.in. w organizację
ogólnopolskiego konkursu „Samorząd przyjazny
edukacji osób starszych i integracji międzypokoleniowej”, podczas którego wyróżniono samorządy stosujące dobre praktyki na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu seniorów,
przede wszystkim poprzez podejmowanie różnego rodzaju działań edukacyjnych. Podsumowania
konkursu dokonano 27 XI 2012 r., podczas konferencji „Samorząd przyjazny edukacji seniorów”,
zorganizowanej wspólnie przez senackie komisje
rodziny i nauki. W czasie spotkania wręczono nagrody wyróżnionym samorządom. Mówiono także o kształtowaniu rządowej polityki senioralnej
i programu na rzecz aktywności osób starszych,
m.in. promocji działań adresowanych do osób
starszych związanych ze swoimi małymi ojczyznami i lokalnymi samorządami. Zarówno parlamentarzyści, jak i przedstawiciele uniwersytetów
trzeciego wieku i organizacji senioralnych podkreślali, że po raz pierwszy stworzono tak kompleksowy program i zapewniono jego godziwe
finansowanie.
Problemom osób starszych poświęcona była
także konferencja „Opieka nad osobami niesamodzielnymi w Polsce – potrzeba zmian”, zorganizowana przez komisję rodziny 13 II 2012 r. Podczas
spotkania zaprezentowano m.in. projekt ustawy
o pomocy osobom niesamodzielnym, przygotowany przez grupę roboczą parlamentarzystów
PO pod kierownictwem przewodniczącego komisji rodziny senatora Mieczysława Augustyna, eks-

pertów i przedstawicieli resortów zdrowia, pracy
i polityki społecznej oraz pełnomocnika rządu ds.
osób niepełnosprawnych. Jak podkreślił senator
Mieczysław Augustyn, „w obliczu starzenia się
polskiego społeczeństwa trzeba pilnie uporządkować system opieki nad osobami niesamodzielnymi” i stworzyć funkcjonalny i efektywny finansowo system opieki długoterminowej. Projekt
zmierzał m.in. do zdefiniowania pojęcia niesamodzielności, opracowania kryteriów jej orzekania
i katalogu świadczeń przysługujących osobom
niesamodzielnym, dostępnych na podstawie
specjalnych czeków. Założono także opłacanie
z budżetu składek na ubezpieczenie społeczne
osób, które nie pracują, ponieważ opiekują się
niesamodzielnymi członkami swoich rodzin. Źródłem finansowania świadczeń byłby państwowy
celowy Fundusz Zabezpieczenia Opiekuńcze-
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go, a środki pochodziłyby z dotacji budżetowej.
Wiązałoby się to ze zmianą zasad przyznawania
zasiłku pielęgnacyjnego. Przewidziano także
różne formy wsparcia dla rodzin w sprawowaniu
opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi, a także zapewnienia opieki zastępczej, np. na
czas pracy zawodowej czy wyjazdu. Jak zauważył
senator Mieczysław Augustyn, najwyższy wzrost
liczby osób niesamodzielnych przewidywany jest
w 2020 r. i dlatego należałoby wprowadzić wtedy
ubezpieczenie od ryzyka niesamodzielności, odpowiednio wcześnie przygotowując do tego społeczeństwo.
Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, we
współpracy ze Związkiem Dużych Rodzin „Trzy
Plus” oraz Fundacją Energia dla Europy i Obserwatorium Rodzinne.pl, 5 XII 2012 r. zorganizowała konferencję „Bariery ograniczające dzietność
w Polsce”. Jak wskazywano, główne bariery to
brak kompleksowych rozwiązań dotyczących
polityki rodzinnej, a także niestabilność regulacji prawnych i ich mała elastyczność. Mówiono
także o barierach mentalnych i przeszkodach
o charakterze politycznym. Zdaniem senatora
Mieczysława Augustyna, politykę rodzinną należy traktować nie tylko jako wydatki, ale przede
wszystkim jako źródło korzyści dla państwa. Zbyt
często polityka rodzinna jest wykorzystywana
jako argument w sporach politycznych czy ideologicznych, brak natomiast głębszych przemyśleń i spokojnej refleksji na ten temat. Według
Joanny Krupskiej, prezesa Związku Dużych Ro-
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dzin „Trzy Plus”, Polski nie stać na nieprowadzenie polityki rodzinnej, bo od tego zależy nasza
przyszłość. W ocenie prezesa Fundacji Energia
dla Europy Grzegorza Kądzielawskiego, najważniejsze jest prowadzenie nowoczesnej polityki na
rzecz rodziny, skierowanej do wszystkich obywateli. Metropolita warszawski kardynał Kazimierz
Nycz zwrócił natomiast uwagę na bariery w mentalności Polaków, dotyczące m.in. ich hierarchii
wartości. W jego opinii, jej zachwianie powoduje,
że wraz z bogaceniem się społeczeństwa dziecko staje się zbędnym dodatkiem. Przypomniał, że
już w 1991 r. Jan Paweł II ostrzegał, by w czasie
wolności i dobrobytu dziecko nie stało się zbędnym i kosztownym dodatkiem do życia rodzinnego. W trakcie dyskusji wskazywano także na
potrzebę wyraźnego oddzielenia polityki rodzinnej od socjalnej, na potrzebę łączenia wysiłków
wszystkich środowisk na rzecz budowania polityki rodzinnej. Mówiono m.in. o potrzebie rozwoju
budownictwa czynszowego, a także gruntownej
zmiany systemu świadczeń rodzinnych i polityki
podatkowej, tak aby upodmiotowić materialnie
rodzinę.
27 VI 2012 r. wspólnie z Komisją Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Komisja Rodziny
i Polityki Społecznej zorganizowała seminarium
poświęcone prawu do petycji. Jego uczestnicy
zgodzili się, że niezbędne jest ustawowe uregulowanie prawa do petycji. Padło wiele argumentów
za wznowieniem przez Senat prac nad projektem
ustawy regulującym tę materię. Senacka inicjaty-
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wa ustawodawcza w 2011 r. trafiła do Sejmu, który do końca swojej kadencji nie zakończył jednak
procedury legislacyjnej w tej sprawie. Jak przypomniał senator Mieczysław Augustyn, inicjatywa
powstała w trakcie prac Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, które zwróciły się do Senatu o realizację
art. 63 konstytucji, mówiącego o prawie obywateli do petycji.
Komisja Rodziny i Polityki Społecznej 10 II 2012 r.
odbyła studyjną wizytę w Inowrocławiu, poświęco-

ną kondycji zdrowotnej i środowisku pracy wobec
wydłużonej aktywności zawodowej. Dyskutowano
o wieku w kontekście zdolności do pracy, aspektach
medycznych wydłużonej aktywności zawodowej,
kondycji zdrowotnej rolników, a także o czynieniu
dobrostanu przez pracę.
W kontekście debaty o reformie emerytalnej
umieścić należy także rozpatrywany przez komisję 24 VII 2012 r. i 1 VIII 2012 r. dokument Komisji
Europejskiej, „białą księgę”: „Plan na rzecz adekwatnych, bezpiecznych i stabilnych emerytur”.
Senator Mieczysław Augustyn przypomniał, że
w swoim stanowisku z 2010 r. w sprawie „zielonej księgi” komisja zwracała uwagę na to, iż coraz większe uzależnienie systemów emerytalnych
od budżetu państwa stanowi główną przyczynę
nadmiernych deficytów państw członkowskich
Unii Europejskiej. Zdaniem senatora, słabością
„białej księgi” jest brak rekomendacji wspierających politykę rodzinną. Środki z Europejskiego
Funduszu Społecznego powinny wspierać zarówno politykę prorodzinną, co mogłoby zwiększyć
dzietność, jak i elastyczne formy zatrudnienia, ponieważ państwo w całości nie podoła pierwszej,
a przedsiębiorcy – drugiej. Komisja zapoznała się
także z opinią eksperta, prof. Gertrudy Uścińskiej
z Uniwersytetu Warszawskiego, która krytycznie
odniosła się do zredukowania planu do 2 postulatów z zakresu polityki emerytalnej: stworzenia
warunków sprzyjających wysokiemu współczynnikowi aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn
w ciągu całego życia oraz zwiększenia możliwości gromadzenia bezpiecznych, uzupełniających
oszczędności emerytalnych. W jej opinii, od strony prawnej „biała księga” ma poważne słabości,
ponieważ ogranicza rozwiązania odnoszące się
do zagadnień społecznych wyłącznie do kwestii
emerytalnych.
Komisja rodziny przyjęła stanowisko w sprawie
„białej księgi”. Uznała ją za dobrą podstawę do
dyskusji i podjęcia działań zmierzających do realizacji tych zapisów Strategii Europa 2020, które
wiążą osiągnięcie zakładanych celów z powodzeniem reform systemów emerytalnych w państwach
członkowskich. Mimo uznania słuszności wskazań i planów zawartych w „białej księdze” komisja
uznała katalog zaproponowanych w niej działań za
niepełny. W opinii komisji rodziny, nie uwzględniono w nim w dostatecznym stopniu potrzeby zmian
w dziedzinach, które będą miały bezpośredni lub
pośredni wpływ na zwiększenie zatrudnienia osób
starszych, np. w ochronie zdrowia, opiece długoterminowej czy koniecznej zmianie świadomości
zatrudnionych i pracodawców, niezbędnych dla
wprowadzania i zaaprobowania nowych regulacji.
Uznano jednak, że „biała księga” w zasadniczych
aspektach trafnie diagnozuje obecną i przyszłą sytuację demograficzną na rynku pracy i w systemach
emerytalnych.
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Problematyka zdrowotna
W 2012 r. Komisja Zdrowia odbyła 33 posiedzenia. Rozpatrzyła 9 ustaw, w tym nowelizację ustawy
refundacyjnej, w której m.in. w niektórych wypadkach odstąpiono od konieczności zwrotu przez lekarza kwoty nienależnej refundacji, jeśli błędnie wypisze receptę, oraz ustawę o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
która uprościła sposób potwierdzania prawa do tych
świadczeń.
Komisja pracowała też nad 2 projektami opinii
o niezgodności z zasadą pomocniczości projektów rozporządzeń unijnych. Wspólnie z Komisją
Spraw Unii Europejskiej 27 III 2012 r. przyjęła
projekt opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2001/83/
WE w odniesieniu do informacji kierowanych do
ogółu społeczeństwa dotyczących produktów
leczniczych wydawanych na receptę lekarską;
COM(2012)048 oraz projektu rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego
rozporządzenie (WE) nr 726/2004 w odniesieniu do informacji kierowanych do ogółu społeczeństwa dotyczących produktów leczniczych
stosowanych u ludzi wydawanych na receptę lekarską; COM(2012)049, poparty następnie przez
Senat na 8. posiedzeniu. Z kolei w trakcie prac
nad projektem opinii o niezgodności z zasadą
pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego badań
klinicznych produktów leczniczych stosowanych
u ludzi oraz uchylenia dyrektywy 2001/20/WE;
COM (2012)369 Komisja Spraw Unii Europejskiej,
na wspólnym posiedzeniu z Komisją Zdrowia,
2 X 2012 r., zdecydowała o jego wycofaniu.
Komisja na posiedzeniu 7 XI 2012 r. rozpatrzyła
i poparła 2 wnioski dotyczące rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady: w sprawie wyrobów
medycznych do diagnostyki in vitro; COM(2012) 541
oraz w sprawie wyrobów medycznych, zmieniające dyrektywę 2001/83/WE, rozporządzenie (WE)
nr 178/2002 i rozporządzenie (WE) nr 1223/2009;
COM(2012) 542.
W 2012 r. komisja zajmowała się m.in. finansowaniem w Polsce procedur w onkologii:
 dziecięcej (13 III 2012 r.): w 2011 r. wydatek
226 mln zł na leczenie, 186 mln zł zapłaconych przez Narodowy Fundusz Zdrowia;
limitowanie świadczeń i zbyt niska wycena
procedur pediatrycznych; brak finansowania siedzib klinik onkologii dziecięcej;
przygotowywanie przez resort zdrowia
programu wczesnej diagnostyki obrazowej
nowotworów u dzieci na lata 2012–2016
(„szybka ścieżka” kierowania dziecka z podejrzeniem choroby nowotworowej do pra-
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cowni diagnostycznych); w ocenie rzecznika praw dziecka, niewystarczająca opieka
pediatryczna;
 chirurgii ogólnej i onkologicznej (27 III 2012 r.):
limitowanie świadczeń i zbyt niska wycena
procedur; zbyt mała liczba lekarzy chirurgów
(w Polsce 15 chirurgów na 100 tys. osób,
w Stanach Zjednoczonych – 39) i jej spadek;
konieczność uzależnienia wyceny świadczeń
od jakości ich wykonywania i zmian w ich finansowaniu, a także w kształceniu specjalistów
z dziedziny chirurgii ogólnej i onkologicznej; decyzja komisji o przekazaniu wniosków
przedstawionych w trakcie dyskusji ministrowi
zdrowia i prezesowi NFZ.
Kilka posiedzeń seminaryjnych poświęcono innym dziedzinom medycyny i zapoznano się z informacjami na temat:
 stanu diabetologii i endokrynologii w Polsce (8 V 2012 r.): najważniejsze problemy
to brak refundacji nowych leków diabetologicznych, w tym inkretynowych i długo
działających analogów insulin; niski poziom
finansowania opieki diabetologicznej, plany
zlikwidowania odrębnej specjalizacji z diabetologii, niska oficjalna ranga pielęgniarstwa w tej dziedzinie medycyny; konieczność stworzenia narodowego programu
walki z cukrzycą w formie odrębnej ustawy
i zagwarantowania środków na jego finansowanie na poziomie 150–200 mln zł rocznie; informacja wiceministra zdrowia o negocjacjach z koncernami farmaceutycznymi
w sprawie finansowania długo działających
analogów insuliny i leków inkretynowych;
decyzja komisji o przekazaniu wniosków
ministrowi zdrowia i prezesowi NFZ;
 realizacji programu wczesnego wykrywania
raka szyjki macicy w kontekście funkcjonowania Narodowego Programu Zwalczania Cho-

DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI
rób Nowotworowych oraz problemów ginekologii onkologicznej w Polsce (29 V 2012 r.):
konieczność zwiększenia udziału położnych
w przesiewowych badaniach cytologicznych
i wykonywania ich w mobilnych punktach pobrań wymazów; udoskonalenie formy zaproszeń kobiet na badania; potrzeba zwiększenia
kontroli jakości badań wykonywanych u ginekologa w ramach porady lekarskiej, np. oceniania ich w akredytowanych laboratoriach;
potrzeba większej edukacji specjalistów ginekologów w tej dziedzinie; konieczność edukacji dzieci, młodzieży i rodziców na temat
profilaktyki zdrowotnej, przesiewowych badań cytologicznych, szczepienie nastoletnich
dziewczynek przeciw wirusowi brodawczaka
ludzkiego (HPV);
 sytuacji w opiece paliatywnej nad dziećmi
w Polsce (29 V 2012 r.): informacja o nowelizacji ustawy o działalności leczniczej, zawierającej m.in. przepisy dotyczące działalności
hospicjów, regulujące sprawę korzystania
z pracy wolontariuszy, środków pochodzących z darowizn oraz z odpisu 1% podatku;
dane na temat funkcjonowania hospicjów
(średni rzeczywisty dzienny koszt opieki nad
dzieckiem – 155,99 zł, w kontraktach wyceniony przez NFZ na 73,38 zł, brak zwrotów za
tzw. nadwykonania);
 zatrucia tlenkiem węgla „Leczenie hiperbarią w Polsce – stan aktualny i perspektywy”
(24 VII 2012 r.): potrzeba zwiększenia liczby
ośrodków hiperbarii tlenowej; duża skuteczność terapii osób zatrutych tlenkiem węgla
(czad); rocznie leczenie 5 tys. osób zaczadzonych, w tym około 500 dzieci do 5. roku
życia; około 80% zaczadzeń spowodowanych
źle funkcjonującymi gazowymi ogrzewaczami
wody; szczególne zagrożenia zaczadzeniem
z powodu wykonywanego zawodu (strażacy,
górnicy i hutnicy); skuteczność hiperbarii tlenowej w leczeniu m.in. przewlekłych zapaleń
kości, oparzeń, powikłań cukrzycy oraz w poprawie wyników leczenia nowotworów napromienianiem; obiecujące rezultaty stosowania
tej metody w leczeniu udarów mózgu, wymagającego gęstej sieci ośrodków i szybkiego
transportu;
 zabezpieczenia medycznego kraju w sytuacjach kryzysowych (24 VII 2012 r.): zapoznanie z aktualnym stanem prac nad nowelizacją
ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym; dane na temat rozwoju i modernizacji
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe;
deklaracja gotowości podjęcia przez komisję
prac legislacyjnych, umożliwiających sprawne
funkcjonowanie Państwowego Ratownictwa
Medycznego;

 telemedycyny jako jednego ze stałych elementów innowacyjności w medycynie
(1 VIII 2012 r.): możliwości telemedycznej
diagnostyki, terapii, monitorowania czy rehabilitacji, a także edukacji lekarzy (opisy rzadko
spotykanych chorób, wyniki badań radiologicznych, wykłady dla specjalistów); doświadczenia
w Polsce w tej dziedzinie (ośrodki udzielające
telekonsultacji, telemonitorowanie pacjentów, eksperymenty z telerehabilitacją); możliwość uzyskania rocznych oszczędności rzędu
2 mld zł dzięki powszechnemu wprowadzeniu
systemów telemedycznych, wymagającemu
spełnienia odpowiednich standardów dotyczących rejestrowania, przetwarzania i archiwizacji
danych, ich formatu i bezpieczeństwa; brak odpowiednich uregulowań prawnych;
 kierunków zmian w organizacji polskiego systemu opieki onkologicznej (11 XII 2012 r.):
rosnąca liczba osób chorych na nowotwory; podejmowanie działań, powodujących
zmniejszanie liczby zachorowań oraz ograniczających występowanie takich czynników
ryzyka, jak palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu czy zakażenia związane z nowotworami;
zmiana przebiegu klinicznego choroby nowotworowej, 1/3 skuteczności leczenia raka zależna od jakości świadczeń medycznych, 1/4
– od zarządzania systemem, a 1/2 od zasobów; potrzeba tworzenia w Polsce ośrodków
tzw. Breast Units, zapewniających pacjentowi
przeprowadzenie konsultacji z wielu dziedzin
medycyny, m.in. chirurgii onkologicznej, onkologii klinicznej, radioterapii czy radiologii;
 tworzenia specjalistycznych ośrodków leczenia chorób piersi w Polsce (Breast Units)
(16 X 2012 r.): w 2011 r. 18 tys. zachorowań na
raka piersi; prognoza na 2022 r. – aż 22 tys.;
w Polsce zaledwie 26 pełnoprofilowych ośrodków onkologicznych; potrzeba do 2 tys. wyspecjalizowanych w tym kierunku onkologów;
konieczność udzielania pomocy kobietom
w tzw. Breast Units (w pełni wyposażona
sala operacyjna, oddział intensywnej opie-
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ki medycznej, możliwość wykonania śródoperacyjnego badania histopatologicznego
i śródoperacyjnej mammografii); konieczność
współpracy z placówką prowadzącą skrining
raka piersi i pracownią badań genetycznych.
Na posiedzeniu 25 IV 2012 r. senatorowie podsumowali swój udział w konferencji „Standardy w pediatrii”,
która odbyła się 24 IV 2012 r. we Wrocławiu. Omówiono na niej problemy w opiece medycznej nad dziećmi.
Poruszono tematy dotyczące profilaktyki w pediatrii,
m.in. niewykonywania przynajmniej raz w roku badań
profilaktycznych dzieci. Mówiono także o niedoskonałym kalendarzu szczepień, wskazywano na zbyt niski
poziom finansowania procedur pediatrycznych i po-

trzebę otwarcia konsultacyjnych poradni pediatrycznych. Ponadto zwracano uwagę na kontrowersje dotyczące specjalizacji w pediatrii, a także na konieczność
wprowadzenia poprawek do ustawy o świadczeniach
zdrowotnych. Przewodniczący komisji senator Rafał
Muchacki zapowiedział, że zwróci się ona do ministra
zdrowia z apelem o rozważenie możliwości utworzenia narodowego programu ochrony zdrowia dzieci.
Podczas posiedzenia 8 V 2012 r. Komisja Zdrowia zapoznała się z problemami samorządów
lekarskich w kontekście zmian legislacyjnych.
Rozmawiano m.in. na temat zarządzenia prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wzoru
umowy upoważniającej lekarzy do wystawiania
recept na leki refundowane ze środków publicznych, które nie uwzględnia praktycznie żadnej
z istotnych uwag merytorycznych zawartych

Kultura i media
Komisja Kultury i Środków Przekazu w 2012 r.
zebrała się na 33 posiedzeniach, rozpatrzyła
5 ustaw. Przygotowała także 3 projekty uchwał,
podjętych następnie przez Senat: w 200. rocznicę urodzin Zygmunta Krasińskiego (6. posiedzenie Senatu); ustanawiającą rok 2013 Rokiem
Powstania Styczniowego (17. posiedzenie); ogłaszającą listopad 2012 Miesiącem Brunona Schulza (17. posiedzenie).
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w stanowisku Naczelnej Rady Lekarskiej, nie realizuje postulatów zgłaszanych przez środowisko
lekarskie. Komisja postanowiła, że wnioski wynikające z dyskusji zostaną przekazane ministrowi
zdrowia i prezesowi NFZ.
W czasie posiedzenia wspólnego z Komisją Kultury i Środków Przekazu, 1 VIII 2012 r., po zapoznaniu się z sytuacją Głównej Biblioteki Lekarskiej
w Warszawie, senatorowie dyskutowali na temat
projektu powołania Narodowego Muzeum Medycyny w Warszawie. Zdaniem przedstawicieli
środowiska lekarskiego, popieranych przez Ministerstwo Zdrowia, najlepszym miejscem jego
utworzenia byłby dawny pawilon chirurgiczny
Szpitala Ujazdowskiego przy ul. Jazdów 1 w Warszawie (obecnie zbiory specjalne Głównej Biblioteki Lekarskiej). W wyniku decyzji wojewody
mazowieckiego z 2007 r. nieruchomość pozostaje w wieczystym użytkowaniu Centrum Sztuki
Współczesnej, podlegającego Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które planowało
przeznaczyć ją na Instytut Tańca. Wiceprezes Stowarzyszenia Muzeum Medycyny Jakub Żbikowski
zwrócił uwagę, że budynek przy ul. Jazdów 1 nie
spełnia wymogów, m.in. bezpieczeństwa przeciwpożarowego, stawianych muzeom. Musiałby
przejść bardzo kosztowną całkowitą rewitalizację. Sugerował przekazanie zbiorów specjalnych
Głównej Biblioteki Lekarskiej do Centrum Biblioteczno-Informacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przy którym w czerwcu
2012 r. otwarto Muzeum Historii Medycyny.

DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI
Na 2 posiedzeniach, 24 IV 2012 r. i 29 V 2012 r.,
komisja zajmowała się sprawozdaniem Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji za 2011 r. Przewodniczący KRRiT Jan Dworak poinformował, że w 2011 r.
nadal zmniejszały się wpływy z tytułu abonamentu radiowo-telewizyjnego – z tego tytułu uzyskano i przekazano nadawcom publicznym łącznie
470 mln zł (w 2010 r. – 537 mln zł) wobec należnych około 2,6 mld zł. Jak stwierdził przewodniczący, ten problem wymaga podjęcia działań legislacyjnych, a Krajowej Radzie nie przysługuje taka
inicjatywa. Wniosek o odrzucenie sprawozdania,
uzasadniany fatalną kondycją finansową mediów
publicznych, spowodowaną m.in. spadkiem wpływów z abonamentu, a także nieprzyznaniem TV
Trwam miejsca na cyfrowym multipleksie, zgłosili
senatorowie Grzegorz Czelej i Jan Maria Jackowski. Ostatecznie komisja opowiedziała się za przyjęciem sprawozdania KRRiT, jej stanowisko Senat
poparł na swoim 15. posiedzeniu.
Sprawom radiofonii i telewizji w analizowanym
okresie komisja kultury poświęciła jeszcze kilka
posiedzeń:
 Informacja o podziale miejsc na telewizyjnych multipleksach cyfrowych (18 I 2012 r.):
nieprzyznanie TV Trwam koncesji na nadawanie na multipleksie cyfrowym i motywowanie decyzji KRRiT względami ekonomiczno-finansowymi; prezentacja stanowiska
Fundacji Lux Veritatis, zapewnienie o posiadaniu przez nią niezbędnych środków finansowych i zarzucenie KRRiT błędów proceduralnych przy rozpatrywaniu złożonych
wniosków o przyznanie koncesji.
 Informacja prezesów Telewizji Polskiej i Polskiego Radia na temat kondycji finansowej
mediów publicznych oraz polityki finansowej zarządów (16 V 2012 r.): dramatyczna
sytuacja TVP (strata w wysokości 88 mln zł
na koniec 2011 r., prognozowana na 2012 r.
– 60 mln zł) i PR (strata w wysokości około
25 mln zł w 2012, prognozowana w 2013 r.
– 40 mln zł), rozważanie przez PR zaprzestania nadawania na falach długich, a przez
TVP – ograniczenia produkcji, zwłaszcza
w ośrodkach regionalnych; katastrofalna sytuacja z nieściąganiem abonamentu radiowo-telewizyjnego (TVP: w 2007 r. 515 mln zł,
w 2011 r. – 205 mln zł; PR: w 2010 r. około
180 mln zł, w 2012 r. – 131,7 mln zł) i nieprzedstawieniem alternatywnych propozycji
finansowania publicznych mediów; konieczność natychmiastowego wprowadzenia rozwiązań umożliwiających skuteczne pobieranie abonamentu; planowane zaciągnięcie
kredytu pod zastaw nieruchomości przez
TVP; likwidacja przez PR krakowskiego Chóru Polskiego Radia i planowane zakończenie
emisji programu radiowej Czwórki; wskazy-

wana przez prezesów TVP i PR konieczność
podjęcia kroków ratujących media publiczne, np. opłacania przez budżet państwa
abonamentu za osoby z tego ustawowo
zwolnione (obecnie to 2 mln 674 tys. osób,
czyli wpływy około 650 mln zł); deklaracja
opracowania przez komisję inicjatywy legislacyjnej, zmierzającej do ratowania mediów publicznych.
 Informacja rządu na temat zamierzeń wobec mediów publicznych w kontekście ich
trudności finansowych (16 V 2012 r.): nieściąganie przez państwo abonamentu i nieprzedstawienie alternatywnych propozycji
finansowania publicznej telewizji i radia;
prognozowany deficyt publicznych nadawców na rok 2012; wystąpienia przedstawicieli publicznych mediów regionalnych
i ich apele o wdrożenie rozwiązań wprowadzających stabilny system finansowania;
zagrożenie likwidacją przedsięwzięć reprezentujących nurt tzw. kultury wysokiej, ale
nieprzynoszących wymiernych zysków (Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego
Radia, Orkiestra Kameralna Polskiego Radia
Amadeus); stanowisko Ministerstwa Skarbu
Państwa (jedynie bieżący nadzór korporacyjny nad spółkami medialnymi, ograniczona rola, brak możliwości zmiany sposobu
pobierania abonamentu).
Podczas posiedzenia 11 I 2012 r. członkowie
komisji kultury poznali najważniejsze zamierzenia i cele polityki kulturalnej Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, przedstawione przez
ministra Bogdana Zdrojewskiego. W 2012 r. planowano realizację prawie 200 inwestycji za blisko
800 mln zł. Polska jest pierwszym krajem, któremu udało się przeprowadzić tzw. wielkie projekty
finansowane przez Komisję Europejską, których
koszt wyniósł powyżej 50 mln euro. To: Centrum
Nauki Kopernik, Opera Podlaska, Europejskie
Centrum Solidarności, Narodowe Forum Muzyki
i Narodowa Symfoniczna Orkiestra Polskiego Radia. Minister zapowiedział, że szczególną troską
zostaną objęte zabytki i obiekty dziedzictwa narodowego. Szacuje się, że m.in. ze środków europejskich i z Funduszu Promocji Kultury na ochronę zabytków zostanie wydanych około 140–145 mln zł.
Minister kultury zwrócił także uwagę na potrzebę
zbudowania domeny publicznej, w której znajdą
się zdigitalizowane zasoby dóbr kultury. Za prace digitalizacyjne odpowiedzialne są 4 instytucje,
tzw. centra kompetencji: Biblioteka Narodowa,
Narodowy Instytut Dziedzictwa, Narodowy Instytut Audiowizualny i Narodowe Archiwum Cyfrowe. Minister Bogdan Zdrojewski zapewnił, że
resort nadal będzie dbać o edukację kulturalną
najmłodszych, a także o wzbogacenie oferty kulturalnej dla seniorów.
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W analizowanym okresie komisja kultury 2 posiedzenia poświęciła ochronie zabytków i opiece
nad nimi:
 Informacja o stanie zabytków w Polsce,
o zmianie ich stanu własnościowego, a także o najważniejszych zadaniach realizowanych przez generalnego konserwatora
zabytków (12 VI 2012 r.): 30% 63,5 tys.
zabytków w posiadaniu osób prywatnych,
15% – Skarbu Państwa, 21% – samorządów,
a 31% – kościołów i związków wyznaniowych, reszta to własność współdzielona lub
nieustalona przynależność; w latach 2007–
2011 5,5 mln zł dotacji z budżetu państwa
dla właścicieli obiektów historycznych (najwięcej Kościół rzymskokatolicki), czyli 1,5%
ogólnej kwoty na wsparcie prac konserwatorskich i utrzymanie zabytków; brak właściwej hierarchizacji obiektów zabytkowych;
niewłaściwa organizacja ochrony zabytków
– podporządkowanie wojewódzkich konserwatorów wojewodom.
 Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli efektów realizacji projektów
z zakresu ochrony zabytków i dziedzictwa
kulturowego współfinansowanych ze środków europejskich (12 VI 2012 r.): pozytywna ocena m.in. realizacji przez resort kultury
zadań instytucji pośredniczącej we wdrażaniu programów współfinansowanych ze
środków unijnych; podpisanie przez ministerstwo kultury umów o dofinansowanie
projektów na łączną kwotę prawie 660 mln
zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2008–2010;
umów o dotację projektów o wartości prawie 470 mln zł ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu
Finansowego w latach 2007–2009.
Komisja kultury 29 II 2012 r. zapoznała się ponadto z informacją o planie działania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w 2012 r.
Był to pierwszy pełny rok kalendarzowy i budżetowy działalności centrum. Jego dyrektor Sławomir Dębski poinformował, że przedmiot prac centrum w 2012 r. to relacje Armii Krajowej i Armii
Czerwonej, imienne ustalanie listy sowieckich
żołnierzy, którzy zginęli w Polsce z rąk niemieckiego okupanta, i rekonstrukcja tzw. białoruskiej
listy katyńskiej. Wspólną historię Polski i Rosji

mają przybliżyć prowadzone przez centrum badania naukowe. W 2012 r. centrum rozpocznie przeprowadzanie w archiwach rosyjskich i polskich
kwerendy, dotyczącej wzajemnego postrzegania
Armii Krajowej i Armii Czerwonej od kwietnia
1943 r. do sierpnia 1945 r. Centrum planuje także
zająć się rekonstrukcją tzw. białoruskiej listy katyńskiej. Ma to umożliwić współpraca z rosyjskimi archiwami. Lista ta, którą historycy uważają za
jedną z największych tajemnic zbrodni katyńskiej
z 1940 r., dotyczy 3870 osób, z rozkazu Stalina
zamordowanych najprawdopodobniej w więzieniu NKWD w Mińsku i pogrzebanych w pobliskich
Kuropatach. Losy i imienne dane ofiar z tej listy do
tej pory nie są Polsce znane. Wśród kluczowych,
ale pozanaukowych działań centrum w 2012 r.
znalazł się program polsko-rosyjskiej wymiany
młodzieży, mający przeciwdziałać uprzedzeniom
obciążającym stosunki między sąsiadującymi narodami.
W czasie posiedzenia wspólnego z Komisją
Zdrowia, 1 VIII 2012 r., po zapoznaniu się z sytuacją Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie,
dyskutowano na temat projektu powołania Narodowego Muzeum Medycyny w Warszawie. Rozważane lokalizacje to dawny pawilon chirurgiczny
Szpitala Ujazdowskiego przy ul. Jazdów 1 w Warszawie (obecnie mieszczący zbiory specjalne
Głównej Biblioteki Lekarskiej), w wyniku decyzji
wojewody mazowieckiego pozostający w wieczystym użytkowaniu Centrum Sztuki Współczesnej,
podlegającego Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, lub Centrum Biblioteczno-Informacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przy którym otwarto Muzeum Historii
Medycyny.
W analizowanym okresie komisja odbyła też wizytę studyjną na Zamku Bobolice (21 VI 2012 r.).
Senatorowie dyskutowali z członkami Komisji Historycznej Polskiej Akademii Nauk o tym, jakie
zmiany powinny zostać wprowadzone w polskiej
doktrynie konserwatorskiej i w polityce ochrony
zabytków. Zgodzono się, że obowiązujące przepisy i zasady funkcjonowania służb konserwatorskich wymagają zmian, np. modyfikacji nadzoru
nad konserwatorami zabytków oraz doprecyzowania zakresu ich odpowiedzialności. Senatorowie zapowiedzieli, że dyskusja o tym, jak doprowadzić do lepszego przystosowania prawa do
potrzeb bieżącej opieki na zabytkami w Polsce,
będzie kontynuowana.

Edukacja i sport
W 2012 r. Komisja Nauki, Edukacji i Sportu
odbyła 21 posiedzeń. Rozpatrzyła 10 ustaw, m.in.
nowelizację ustawy o systemie oświaty, przesuwającą termin wprowadzenia obowiązku szkol-
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nego dla sześciolatków na 2014 r. Z inicjatywy
komisji Senat na 8. posiedzeniu podjął uchwałę
w 120. rocznicę urodzin wielkiego matematyka
Stefana Banacha.

DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI
Komisja 2 posiedzenia poświęciła zapoznaniu się
z informacjami Ministerstwa Sportu i Turystyki:
 na temat planowanych działań resortu
oraz stanu przygotowań do Mistrzostw
Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO
2012 (26 IV 2012 r.): zamknięcie posiedzenia ze względu na brak odpowiedniej reprezentacji rządu;
 na temat planowanych działań resortu
w obecnej kadencji (28 XI 2012 r.): wskazanie przez minister sportu Joannę Muchę m.in.
konieczności głębokiej przebudowy sportu,
poprawienia efektywności zasad finansowania sportowców i rozliczania ich na podstawie szczegółowo przygotowanych kryteriów
wynikowych; słabość związków sportowych,
niemających wpływu na system szkolenia
i treningi; przygotowywanie w resorcie sportu
modernizacji obiektów Centralnego Ośrodka
Sportu, a także projektu zwiększenia aktywności fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej,
z finansowym włączeniem samorządów lokalnych i sejmików wojewódzkich; poprawa infrastruktury sportu akademickiego; priorytetowe
zadania ministerstwa (zapewnienie zawodnikom realnej perspektywy kształcenia i przygotowania ich do pracy po zakończeniu kariery);
dane dotyczące sportu (wskaźniki aktywności
fizycznej młodzieży szkolnej w Polsce – 10%,
w Holandii – 50%).
Podczas posiedzenia 29 V 2012 r. komisja nauki
zapoznała się z planami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na lata 2011–2015, które przedstawiła Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Najważniejszym zadaniem będzie
włączenie przemysłu, biznesu i przedsiębiorstw do

systemu finansowania nauki. Wśród pomysłów na
łączenie biznesu i nauki minister wskazała odpis 1%
podatku na naukę. Chodzi o to, by były to odpisy dobrowolne, niewymagające umowy, rejestrowane tak
jak odpisy na organizacje pozarządowe. W opinii minister Barbary Kudryckiej, inspirowanie biznesu do finansowania projektów naukowych jest jednym z najważniejszych zadań Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju. Jego władze rozpoczęły prace nad tzw.

platformami łączącymi finansowanie ze środków
publicznych z finansowaniem przez biznes. Działa
już platforma lotnicza, w ramach której Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju zainwestowało 300 mln
zł, a 200 mln zł mają wnieść wykonawcy projektów – firmy i instytucje zajmujące się przemysłem
lotniczym. Porozumienie umożliwi przygotowanie
nowych rozwiązań technologicznych, a nawet prototypów w dziedzinie lotnictwa. W planach są również platformy badań z zakresu nauk medycznych,
środowiska i nowych technologii wydobycia złóż,
np. gazu łupkowego. Resort nauki ogłosi konkurs na
nowe programy kształcenia dla działających już kierunków studiów. Uczelnia realizująca program otrzyma na jego wdrożenie około 1 mln zł. W najbliższych latach resort nauki będzie też pracował nad
powołaniem agencji współpracy międzynarodowej,
która przejmie zadania związane z promocją, wymianą w zakresie nauki, stymulacji współdziałania
między zespołami badawczymi i edukacji. O 1 rok
przedłużony zostanie czas, jaki uczelnie mają na
przygotowanie tzw. krajowych ram kwalifikacji, pozwalających na tworzenie większej liczby kierunków
interdyscyplinarnych i lepsze dostosowanie programu kształcenia do wymagań rynku pracy. Minister
zapowiedziała ogłoszenie wyników konkursu na
6 krajowych naukowych ośrodków wiodących. Ich
status gwarantuje specjalne dofinansowanie na 5 lat
w wysokości do 10 mln zł.
Posiedzenie 29 V 2012 r. komisja poświęciła na
zapoznanie się z informacją rzecznika praw dziecka
za rok 2011 wraz z uwagami o stanie przestrzega-
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nia praw dziecka i oceniła ją pozytywnie. Rzecznik
Marek Michalak przedstawił 5 głównych obszarów
działania na rzecz ochrony praw dziecka (prawo
do życia i ochrony zdrowia, prawo do wychowania
w rodzinie, prawo do godziwych warunków socjalnych, prawo do nauki oraz prawo do ochrony przed
przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym zły traktowaniem).
W 2011 r. do rzecznika wpłynęło 29 256 spraw, co
oznacza m.in. wzrost o ponad 48% w stosunku do
2010 r., a o 176% – do 2008 r. Największa liczba
spraw wiązała się z prawem dziecka do życia w rodzinie. Następne to sprawy związane z prawem do
ochrony przed złym traktowaniem (3448), z prawem
do nauki (2829), z prawem do godziwych warunków
socjalnych (2328) oraz z prawem do życia (ponad
500). W 2011 r. rzecznik miał 125 wystąpień generalnych, uczestniczył w 171 postępowaniach sądowych
i administracyjnych, przeprowadził 197 kontroli i opiniował 25 aktów prawnych. Z własnej inicjatywy odbył spotkania i debaty mniej więcej z 200 sędziami
rodzinnymi w całej Polsce.
27 XI 2012 r. w Senacie odbyła się konferencja „Samorząd przyjazny edukacji seniorów”, zorganizowana przez komisje: Rodziny i Polityki Społecznej oraz
Nauki, Edukacji i Sportu, będąca jednym z ostatnich
wydarzeń ogłoszonego przez Senat w 2012 r. Roku

Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Przewodniczący
komisji nauki senator Kazimierz Wiatr zwrócił uwagę
na to, że w obecnych czasach edukacja trwa przez
całe życie, a słuchaczami uniwersytetów trzeciego
wieku są często osoby o dużej wiedzy, z bogatym
doświadczeniem zawodowym i życiowym. Uczestnikom konferencji przedstawiono informacje na
temat kształtowania rządowej polityki senioralnej
i programu na rzecz aktywności osób starszych.
Ogłoszono także wyniki ogólnopolskiego konkursu
o tytuł „Samorząd przyjazny edukacji osób starszych
i integracji międzypokoleniowej”, którego organizatorem był Senat.

Problematyka rolnicza
W 2012 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zebrała się 43 razy, rozpatrzyła 14 ustaw. Zaopiniowała też 3 projekty aktów prawnych Unii Europejskiej
co do zgodności z zasadą subsydiarności. Rozpatrzyła również 7 projektów rozporządzeń Komisji
Europejskiej i Rady, przygotowanych w związku
z nową perspektywą finansową, dotyczących wspólnej polityki rolnej. Komisja nie poparła rozporządzenia ustanawiającego przepisy dotyczące płatności
bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów
wsparcia. Nie zajęto stanowiska w sprawie rozporządzenia ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych. Poparcie komisji uzyskały
natomiast rozporządzenia: w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW); w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej; dotyczące
ustalania niektórych dopłat i refundacji związanych
ze wspólną organizacją rynków produktów rolnych;
zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009
w związku ze stosowaniem płatności bezpośrednich
dla rolników w odniesieniu do roku 2013 oraz zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007
w odniesieniu do systemu płatności jednolitych
i wsparcia dla plantatorów winorośli.
Z inicjatywy komisji rolnictwa Senat na 6. posiedzeniu podjął uchwałę w sprawie wezwania rzą-
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du RP i Parlamentu Europejskiego do aktywnego
działania na rzecz uproszczenia wspólnej polityki
rolnej, konkurencyjności i postępu oraz wprowadzenia równych i niedyskryminujących zasad
podziału między państwa członkowskie Unii
Europejskiej środków na dopłaty bezpośrednie
dla rolników. W uchwale zwrócono się do rządu
o stanowcze przeciwstawienie się propozycjom
legislacyjnym Komisji Europejskiej, zagrażającym
przyszłości polskiej wsi. Wezwano także do podjęcia przez rząd wszelkich możliwych działań politycznych i prawnych, zmierzających do uproszczenia wspólnej polityki rolnej i zapewnienia
sprawiedliwego i niedyskryminującego systemu
dopłat bezpośrednich.
W czasie swoich prac komisja zapoznawała się
z informacjami przedstawicieli rządu i instytucji
odpowiedzialnych za kształtowanie i prowadzenie szeroko rozumianej polityki rolnej czy sprawujących nadzór nad jej poszczególnymi sektorami:
 Informacja ministrów rolnictwa i finansów
na temat sposobu obliczania dochodowości w rolnictwie i regulacji obowiązujących
w tym zakresie; informacja ministra pracy
i polityki społecznej o zakresie wsparcia socjalnego rolników; Głównego Urzędu Statystycznego na temat metodologii badań
dochodów w rolnictwie (14 II 2012 r.): po-

DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI
trzeba różnicowania dochodów rolniczych
na będące wynikiem działalności rolniczej
i ogólne, odnoszące się do gospodarstw domowych związanych z rolnictwem; konieczność wypracowania precyzyjnej definicji gospodarstwa rolnego.
 Informacja Głównego Urzędu Statystycznego o wynikach Powszechnego Spisu Rolnego
w 2010 r.; informacja Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi na temat wykorzystania na
rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich danych
wynikających z Powszechnego Spisu Rolnego, a także uwzględnienia ich w kształtowaniu wspólnej polityki rolnej (27 III 2012 r.):
przełomowe znaczenie spisu przeprowadzonego po raz pierwszy od przystąpienia
Polski do UE – spis gospodarstw rolnych
w tym samym terminie i zakresie tematycznym, co w innych państwach członkowskich;
ujawnienie zmian w polskim rolnictwie,
m.in. dzięki korzystaniu z programów unijnych (większa specjalizacja i modernizacja
gospodarstw, wzrost konkurencyjności polskich produktów rolnych); ocena struktury
i liczby polskich gospodarstw rolnych, wysokości zasobów kapitałowych w rolnictwie,
wykorzystania środków produkcji, potencjału produkcji roślinnej i zwierzęcej, metod produkcji czy zarządzania kryzysowego
w rolnictwie; wykorzystanie danych przez
resort rolnictwa przy opracowywaniu strategii i programów.

 Informacja ministra skarbu państwa na temat prywatyzacji hurtowych rynków rolnych
(22 V 2012 r.): najbardziej zaawansowany
proces prywatyzacji – na warszawskim rynku
hurtowym w Broniszach; bardzo małe zainteresowanie nabyciem akcji prywatyzowanych
hurtowych rynków rolnych, m.in. z powodu
wysokiej ceny.
 Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na
temat założeń i celów powołania Państwowej
Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, kontroli żywności pochodzącej spoza
Unii Europejskiej, wyzwań globalnego obrotu żywnością i sposobów budowania kultury
bezpieczeństwa, a także światowych standardów zapewnienia bezpieczeństwa żywności (19 VI 2012 r.): koncentracja nadzoru nad
łańcuchem żywnościowym „od pola do stołu”

129

KRONIKA SENATU RP – VIII KADENCJA
w jednej jednostce organizacyjnej podległej
ministrowi rolnictwa; spodziewane efekty – poprawa organizacji i jakości pracy poszczególnych
inspekcji na poziomie województwa i skoncentrowanie się organów administracji rządowej
na wykonywaniu zadań merytorycznych.
 Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi
na temat sytuacji na rynku mleka, zbóż i ziemniaków (24 VII 2012 r.): utrzymywanie się
spadku pogłowia krów mlecznych w Polsce
w 2011 r.; w I połowie 2012 r. wzrost produkcji większości unijnych przetworów mlecznych
z powodu zwiększenia dostaw mleka do skupu;
zmniejszanie się cen płodów rolnych przy równoczesnym wzroście kosztów produkcji; skutki
dalszego spadku cen – straty, uniemożliwiające
rolnikom spłatę zaciągniętych kredytów.
 Informacja ministra skarbu państwa na temat

planowanej konsolidacji Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach SA z Zakładami
Azotowymi Puławy SA (19 IX 2012 r.): cel konsolidacji – utworzenie nowej grupy kapitałowej w branży chemicznej, mającej dołączyć
do grona liderów europejskiego rynku chemicznego; zachowanie przez Skarb Państwa
pakietu akcji w nowej spółce, gwarantującego
kontrolę operacyjną.
 Informacja Najwyższej Izby Kontroli na temat
wyników kontroli „Realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
w zakresie tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw” (16 X 2012 r.): pozytywna ocena przygotowania i skuteczności działań podjętych
przez ministra rolnictwa oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; nieprawidłowości – niski poziom zakontraktowania
środków na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw i słabe ich wykorzystanie m.in. z powodu zbyt odległego terminu przyjmowania
wniosków o przyznanie pomocy (za późne
wydanie przepisów przez ministra rolnictwa),
za długi okres rozpatrywania wniosków.
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 Informacje resortów rolnictwa i finansów na
temat zmian w ustawie o ubezpieczeniach
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
oraz trudności w funkcjonowaniu ubezpieczeń rolnych w Polsce w latach 2006–2012
(27 XI 2012 r.): projekt resortu rolnictwa zapewniający producentom rolnym większą dostępność do ubezpieczeń upraw z dopłatami
z budżetu państwa do składek ubezpieczenia
(podwyższenie wysokości maksymalnych
stawek taryfowych w zależności od rodzaju
upraw, wprowadzenie ubezpieczeń pakietowych, częściowe dofinansowanie odszkodowań z tytułu ujemnych skutków przezimowania i przymrozków wiosennych), a w efekcie
– zwiększenie ochrony ubezpieczeniowej
upraw i dostępności producentów rolnych do
odszkodowań; negatywna opinia Ministerstwa Finansów na temat projektu ze względu
na wysokość szacunkowych kosztów dla budżetu państwa.
 Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi
na temat aktualnej sytuacji na rynku chmielu
(18 XII 2012 r.): zmniejszanie się popytu na
chmiel z polskich plantacji (Polska to 4. producent chmielu w UE) w wyniku jego nadprodukcji na rynku światowym i konkurencji
z uprawami w Niemczech; zmniejszanie się
w latach 2010–2012 powierzchni uprawy
chmielu i jego produkcji, m.in. z powodu powodzi w 2010 r. na Lubelszczyźnie (główny rejon uprawy chmielu); konieczność: ustabilizowania rynku i poprawy opłacalności produkcji,
wprowadzenia skutecznych i honorowanych
przez wszystkie strony rozwiązań systemowych, prowadzenia polityki produkcji piwa
w Polsce z krajowych surowców, wsparcia
działań konsolidujących sektory chmielarski
i piwowarski w Polsce.
 Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na
temat aktualnej sytuacji na rynku pszczelarstwa, a także funkcjonowania sektora pszczelarskiego w Polsce po 2014 r. (18 XII 2012 r.):
zbiory miodu w 2012 r. powyżej średniej produkcji z ostatnich 10 lat; problemy – wysoka
śmiertelność pszczół, trudna walka z ich chorobą (warroza), rosnące koszty utrzymania
pasiek, mimo to systematyczny wzrost liczby
rodzin pszczelich w Polsce; opracowywanie
przez resort rolnictwa krajowych programów
wsparcia pszczelarstwa, obecnie – 3. program na lata 2010/11–2012/13 z budżetem
15,1 mln euro; potrzeba weryfikacji zasad rejestracji środków ochrony roślin pod względem
toksyczności dla pszczół i owadów zapylających i wycofania z obrotu środków o działaniu
letalnym; konieczność wprowadzenia efektywnych mechanizmów kontroli jakości miodu
importowanego.
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 „Gęsina w promocji regionu kujawsko-pomorskiego – sukces potęgi smaku”
(7 XI 2012 r.): prezentacja ogólnopolskiej
akcji „Kujawsko-pomorska gęsina na św.
Marcina”, prowadzonej na zlecenie Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w celu promocji regionu przez
polską gęś owsianą.

 Działalność funduszy promocji: Mięsa Drobiowego (7 XI 201 r.), Owoców i Warzyw
oraz Mięsa Wołowego (27 XI 2012 r.): propagowanie spożycia tych artykułów, m.in. poprzez informowanie o ich walorach i korzyściach dla zdrowia; przeznaczanie środków
z funduszy na akcje informacyjne; udział producentów w wystawach i targach; badania
naukowe nad poprawą jakości produktów;
wspieranie działalności krajowych organizacji branżowych.
Jednym z ważnych tematów pojawiających się
w pracach komisji rolnictwa w 2012 r. był obrót ziemią, m.in. w kontekście mającego nastąpić w 2016 r.
zniesienia obostrzeń w sprzedaży polskiej ziemi cudzoziemcom. Tej problematyce poświęcono kilka
posiedzeń:
 Raport z działalności Agencji Nieruchomości
Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu
Państwa w 2011 r. (10 X 2012 r.): rok 2011 rekordowy pod względem powierzchni gruntów
sprzedanych przez agencję i uzyskanych cen
sprzedaży (sprzedaż nieruchomości o po-

wierzchni 125,1 tys. ha, średnia cena za 1 ha
17 165 zł); trwałe rozdysponowanie nieruchomości zasobu o powierzchni 19,4 tys. ha;
wydzierżawienie 11 tys. ha, przeciętny czynsz
8,5 dt pszenicy za 1 ha.
 Obrót ziemią rolną po 2016 r.; doświadczenia
planowania gospodarki nieruchomościami rolnymi we Francji; działalność instytucji SAFER
(11 XII 2012 r.): od 1 V 2016 r. zmiana zasad
sprzedaży państwowej ziemi – bez wymogu
uzyskiwania pozwoleń na jej zakup przez cudzoziemców, ale z zachowaniem określonych
warunków przystąpienia do przetargu (5 lat zameldowania w danej gminie, prowadzenie gospodarstwa rolnego i odpowiednie wykształcenie rolnicze); najważniejsze zadanie agencji
to sprzedaż państwowej ziemi jak największej
liczbie polskich rolników; konieczność: zapewnienia większej spójności przepisów dotyczących obrotu ziemią, ustalenia jednej definicji
gospodarstwa rolnego i rolnika, rozszerzenia
kryteriów kwalifikacji rolniczych; potrzeba
zmiany ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa i dostosowania jej
do nowych warunków i zadań Agencji Rynku
Rolnego.
W omawianym okresie gośćmi Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi byli ministrowie rolnictwa, którzy informowali senatorów m.in. o priorytetach i zamierzeniach resortu:
 Plany resortu i harmonogram prac nad pakietem legislacyjnym przedstawionym przez
Komisję Europejską – minister Marek Sawicki
(11 I 2012 r.): zapowiedzi połączenia Agencji
Rynku Rolnego oraz Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa; plany połączenia
wszystkich inspekcji rolnych w jedną Inspekcję
Bezpieczeństwa Żywności; przygotowywanie
założeń podatku dochodowego w rolnictwie:
neutralnego dla budżetu, stanowiącego element aktywizacji zawodowej na wsi, prostego
w użyciu; zapowiedź zakończenia sprzedaży
wielkich obszarów rolnych.
 Spotkanie z ministrem rolnictwa Stanisławem Kalembą, powołanym na stanowisko
31 VII 2012 r. (19 IX 2012 r.): stan negocjacji
w sprawie wspólnej polityki rolnej i wspólnej
polityki rybołówstwa; popieranie przez Polskę
uproszczenia przepisów dotyczących zdrowia
zwierząt i kontroli weterynaryjnych, ale bez
nadmiernych obciążeń producentów; brak
uzasadnienia dla utrzymania historycznych
podstaw płatności bezpośrednich wobec nowych wyzwań i obowiązków stojących przed
wszystkimi rolnikami UE w nowej perspektywie finansowej; brak zgody Polski na propozycję wyrównywania dopłat bezpośrednich
czy wymóg wyłączenia 7% gruntów ornych
i przeznaczenia ich np. na zadrzewienia; pro-
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blemy tzw. zazielenienia, wyznaczania obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania, utrzymywania kwot produkcyjnych na
mleko i cukier; konieczność doprecyzowania
kryteriów podziału środków Europejskiego
Rybołówstwa Morskiego między poszczególne państwa członkowskie; stanowisko Polski
za utrzymaniem podziału środków według
dotychczasowego poziomu konwergencji lub
na podobnym poziomie; decyzja w sprawie
połączenia Agencji Rynku Rolnego i Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa po
2013 r.; brak założeń do ustawy o podatku
dochodowym w rolnictwie, zagrożenie opóźnieniem jej wejścia w życie, planowanego
na 1 I 2014 r.
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 22 III 2012 r.,
w związku z ogłoszonym przez ONZ w 2012 r. Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości, zorganizowała konferencję „100 lat spółdzielczości – wyzwania na przyszłość”. Minister rolnictwa Marek Sawicki
przypomniał, że w wysoko rozwiniętych rolniczo
państwach Unii Europejskiej sektor spółdzielczy ma
60-procentowy udział w obrocie rolnym i przetwórstwie rolno-spożywczym. W Polsce panuje natomiast
niechęć do spółdzielczości, po okresie transformacji
nadal część polityków traktuje ją jak zło konieczne.
W rolnictwie i jego otoczeniu działa ponad 4 tys.
spółdzielni, ale w stanie likwidacji znajduje się ich
blisko 1 tys. W opinii prezesa zarządu Krajowej Rady
Spółdzielczej Alfreda Domagalskiego, spółdzielnie są szansą na pełniejsze zaspokojenie ludzkich
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potrzeb i budowę lepszego, bardziej przyjaznego
państwa. Ich celem nie jest wąsko rozumiana efektywność ekonomiczna, ale efektywność społeczna,
spółdzielców łączy wspólnota celów, a nie interesów. System spółdzielczy zapobiega także trwałemu
wykluczeniu społecznemu i wpływa na zmniejszanie nierówności. Doświadczenia europejskie i światowe dowodzą, że spółdzielcza forma współpracy
rolników jest dla nich najbardziej przyjazna i korzystna. Pozwala też zachować bardziej konkurencyjną
pozycję na rynku. W trakcie dyskusji podkreślano,
że spółdzielczość w warunkach silnej konkurencyjności wymaga nowoczesnego podejścia i zmiany
prawa. Wskazywano m.in. na potrzebę odbudowy
zaufania ludzi do wspólnego działania, stosowania
w większym zakresie menedżerskich sposobów zarządzania i prorynkowych działań marketingowych,
zachęcania młodych ludzi do uczestnictwa w ruchu
spółdzielczym.
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowała
także 20 VII 2012 r. konferencję „Wspólna polityka rolna 2020 r.”, podczas której omówiono m.in.
propozycje reform WPR po 2013 r., przyjęte przez
Komisję Europejską 12 X 2011 r. Zdaniem przewodniczącego komisji rolnictwa senatora Jerzego Chróś-cikowskiego, pracując nad zmianami we wspólnej
polityce rolnej, należy bardziej niż dotychczas brać
pod uwagę uwarunkowania zewnętrzne, a także
zmierzyć się z takimi wyzwaniami, jak zmiany demograficzne i klimatyczne czy zapewnienie wystarczającego poziomu produkcji. Potrzebne są zrówno-
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z europejską zasadą niedyskryminacji. Polskie stanowisko w sprawie propozycji Komisji Europejskiej
omówiła Zofia Krzyżanowska z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Propozycja przedstawiona przez
Komisję Europejską jest dla naszego kraju zbyt skomplikowana i zakłada wielopoziomowy system płatności, co zmniejsza spójność i przejrzystość.
O wspólnej polityce rolnej z wiceprzewodniczącym parlamentu Węgier Istvanem Jakubem
20 IV 2012 r. rozmawiali także przewodniczący komisji rolnictwa senator Jerzy Chróścikowski i wice-

ważona i uproszczona polityka rolna oraz większe
wsparcie dla obszarów wiejskich. Unijna polityka
rolna musi uwzględniać wolny przepływ dóbr, usług
i kapitału, zmiany w systemach społecznych i w środowisku, ochronę klimatu, kurczenie się zasobów
wodnych czy spadek bioróżnorodności. Zdaniem
przewodniczącego komisji rolnictwa, wiele propozycji przedstawionych przez Komisję Europejską nie
spełnia tych oczekiwań. Należy dopracować przede
wszystkim rozwiązania dotyczące płatności bezpośrednich, rozwoju obszarów wiejskich i rynków
rolnych. Uczestnicy konferencji zapoznali się ze stanowiskiem Komisji Europejskiej w sprawie wspólnej
polityki rolnej w latach 2014–2020, przedstawionym
przez zastępcę dyrektora generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej Jerzego Plewę. Dopłaty
bezpośrednie są mocno zróżnicowane, a Polska
znajduje się pod względem ich wysokości mniej więcej w środku. Propozycja komisji zakłada stopniowe
wyrównywanie do 2020 r. dopłat bezpośrednich.
W Polsce w debacie pomija się II filar, z którego
rozdział środków jest dla naszego kraju korzystniejszy. Z obu filarów Polska otrzymuje 346 euro
na ha, a Francja np. 345 euro. Przeciwko takiemu
przedstawianiu dystrybucji środków na WPR zaprotestował eurodeputowany Janusz Wojciechowski.
Jego zdaniem, utrudnia ono walkę polskich posłów
w Parlamencie Europejskim o wyrównanie dopłat
bezpośrednich. Nierówne dopłaty łamią prawo europejskie i unijne podstawy traktatowe, są sprzeczne

przewodniczący sejmowej komisji rolnictwa poseł
Jan Ardanowski. Węgierski gość zaproponował spotkania bilateralne, które można by rozszerzać o inne
„nowe” kraje unijne, zainteresowane wspólną polityką rolną. Zdaniem senatora Jerzego Chróścikowskiego, parlamenty narodowe powinny silniej włączyć
się w kształtowanie tej polityki. Wiceprzewodniczący parlamentu Węgier zgodził się, że rolnictwo
polskie i węgierskie, oparte na rozwoju gospodarstw
rodzinnych, mają podobne problemy i zadania do
wykonania, więc tylko wspólne działanie w Parlamencie Europejskim może przynieść sukces.
6 XI 2012 r. odbyła się konferencja „Jaki system doradztwa rolniczego w Polsce po 2013 r.?”, zorganizowana przez komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi Senatu
i Sejmu. Jak przypomniał senator Jerzy Chróścikowski, zgodnie z unijnymi dokumentami programowymi dotyczącymi polityk rozwoju obszarów wiejskich
i rolnictwa w latach 2014–2020, doradztwo rolnicze
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ma być najważniejszym czynnikiem zwiększenia konkurencyjności europejskiego rolnictwa i zapewnienia transferu wiedzy od nauk rolniczych do praktyki.
Zdaniem wiceministra rolnictwa Tadeusza Nalewajka,
system doradztwa rolniczego w Polsce będzie się
zmieniał, bo zmieniają się potrzeby mieszkańców wsi.
Doradztwo nie powinno być związane tylko z rolnictwem i wdrażaniem wspólnej polityki rolnej, musi też
uwzględniać przemiany społeczno-ekonomiczne na
wsi. Rząd pozytywnie ocenia proponowane wzmocnienie roli systemu doradztwa rolniczego i transferu
wiedzy poprzez nałożenie na państwa członkowskie
UE obowiązku zapewnienia świadczenia usług do-

radczych przez wykwalifikowaną i systematycznie
szkoloną kadrę. Podczas konferencji obecną strukturę i status jednostek doradztwa rolniczego w Polsce
negatywnie ocenili naukowcy. Wskazywano m.in. na
brak koordynatora działalności ośrodków doradztwa,
a także na niedostateczne więzi ze środowiskiem
naukowym. Przedstawiono kilka wariantów struktur
organizacyjno-funkcjonalnych doradztwa rolniczego.
Za najkorzystniejszy uznano wariant państwowo-samorządowy z nadrzędną rolą resortu rolnictwa. Zaproponowano 4 warianty zmian systemu doradztwa
rolniczego: zmiany minimalne; doradztwo filarowe;
doradztwo przedmiotowe; rozbudowa systemu doradztwa (doradztwo wieloelementowe). Opowiadano się także za włączeniem do systemu doradztwa
izb rolniczych, które z uwagi na usytuowanie w terenie, kompetencje, możliwości decyzyjne i zadania
ustawowe powinny się stać częścią doradztwa. Podczas dyskusji podnoszono także kwestię podległości ośrodków doradztwa rolniczego. Pod względem
organizacyjnym podlegają one samorządom województw, pod względem finansowym – wojewodom,
a merytorycznym – resortowi rolnictwa. Utrudnia to
ich funkcjonowanie. Postulowano znowelizowanie
ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego w celu
usprawnienia zarządzania jego ośrodkami oraz umożliwienia pozyskiwania środków na realizację zadań.

Ochrona środowiska i zasobów naturalnych
W 2012 r. Komisja Środowiska zebrała się 36 razy,
rozpatrzyła 12 ustaw. Niezależnie od bieżącej działalności legislacyjnej podejmowała szereg tematów
ważnych z punktu widzenia celów, do których została
powołana. Wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przygotowała projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz ustawy o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
niektórych innych ustaw, na 23. posiedzeniu Senat
podjął uchwałę w sprawie wniesienia go do Sejmu.
Wśród zagadnień wskazanych w planie pracy, przyjętym przez Komisję Środowiska 18 I 2012 r., znalazły
się m.in.: zarządzanie środowiskiem w gminach, gospodarowanie odpadami, zmiany w polityce wodnej
państwa, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
ochrona Półwyspu Helskiego, planowanie przestrzenne w aspekcie zachowania walorów krajobrazowych
i zrównoważonego rozwoju.
Podczas posiedzeń seminaryjnych senatorowie
podjęli następujące tematy:
 Podsumowanie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w obszarze środowiska
(31 I 2012 r.): najważniejsze priorytety (zmiany
klimatu, ochrona różnorodności biologicznej,
działania na rzecz globalnego zrównoważonego rozwoju w ramach procesu Rio+20 i efektywnego wykorzystania zasobów).
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 Wnioski z konferencji klimatycznej ONZ
COP 17 w Durbanie w RPA (31 I 2012 r.): decyzje dotyczące kontynuowania porozumień
protokołu z Kioto i przyjęcia – w wyniku kompromisu między UE a głównymi światowymi
emitentami (USA, Chiny, Indie) – założeń do
dalszych prac nad osiągnięciem globalnego
porozumienia klimatycznego, mającego zastąpić protokół z Kioto.
 Plan prac legislacyjnych i priorytety resortu
środowiska (31 I 2012 r.): najpilniejsze zmiany
legislacyjne, dotyczące m.in.: prawa wodnego,
prawa ochrony środowiska, prawa geologicznego i górniczego, ustawy o odpadach oraz
uregulowań związanych z energetyką jądrową, wdrażania ustawodawstwa unijnego do
prawa krajowego i wyeliminowania zaległości
w tym zakresie.
 Informacja o stanie lasów oraz o realizacji
„Krajowego programu zwiększania lesistości
w 2010 roku” (14 II 2012 r.): poprawa stanu
lasów i przybywanie w nich masy drzewnej;
mniejsze straty z powodu pożarów i inwazji
szkodników; realizacja krajowego programu zalesienia w niewielkim stopniu, przede
wszystkim ze względu na niską opłacalność
i coraz mniejszą powierzchnię gruntów przekazywanych pod zalesienia przez Agencję
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Nieruchomości Rolnych; trudności w realizowaniu polityki leśnej państwa w lasach należących do właścicieli prywatnych; stan zdrowotny lasów i realizacji planów małej retencji;
szkody spowodowane przez zwierzynę leśną.
 „Zarządzanie środowiskiem w gminach” –
wnioski z raportu Najwyższej Izby Kontroli,
wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (13 III 2012 r.):
bariery prawne i finansowe w zarządzaniu
środowiskiem w jednostkach samorządu terytorialnego; zadania gmin w świetle polityki
ekologicznej państwa i ewentualnych zmian
legislacyjnych; możliwości finansowania projektów wynikających z programów zarządzania środowiskiem; uchybienia i nieprawidłowości w realizacji zadań ustawowych
dotyczących gospodarki odpadami; konieczność doprecyzowania gminnych programów
ochrony środowiska, wskazania metod zarządzania środowiskiem i poszerzania wiedzy
o systemach zarządzania środowiskowego.

nia przejść dla zwierząt, współpracy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z Lasami Państwowymi, doprecyzowania definicji
korytarza ekologicznego i jego prawnego uregulowania.
 Ochrona walorów środowiskowych i krajobrazowych Półwyspu Helskiego i Mierzei Wiślanej (29 V 2012 r.): stała degradacja środowiska tego regionu, stanowiąca pochodną dużej
atrakcyjności turystycznej regionu.
 Mechanizmy finansowania obszarów cennych
przyrodniczo w rozwoju gminy (12 VI 2012 r.):
konieczność informowania samorządów lokalnych o szczególnej roli obszarów NATURA 2000 i związanych z nimi szansach dla rozwoju gmin; pozytywna ocena systemu wsparcia
finansowego dla obszarów NATURA 2000, stosowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej i fundusze
wojewódzkie; propozycja konsultowania z parlamentem programów priorytetowych przygotowywanych przez NFOŚiGW.
 Informacja o realizacji zadań Inspekcji Ochrony Środowiska w 2011 r. (1 VIII 2012 r.): kontrola przestrzegania prawa ochrony środowiska;
nadzór rynku, przeciwdziałanie poważnym
awariom; transgraniczne przemieszczanie
odpadów; badania, monitoring i ocena stanu
środowiska; dodatkowe obowiązki wynikające
z przewodnictwa Polski w Radzie UE w 2011 r.
1 VIII 2012 r. Komisja Środowiska przyjęła stanowisko w sprawie zachowania walorów krajobrazowych i przyrodniczych Półwyspu Helskiego
i Mierzei Wiślanej. Zdaniem senatorów, w celu skutecznej ochrony i zachowania walorów krajobrazowych i przyrodniczych tych terenów konieczne są
m.in. kompleksowe traktowanie planowania przestrzennego i koordynacja prac na wszystkich szcze-

 Fragmentacja środowiska wynikająca z budowy dróg i jej wpływ na populacje zwierząt
dziko żyjących (10 IV 2012 r.): wnioski nadesłane komisji przez samorządy wojewódzkie
w odpowiedzi na pytanie na temat przyszłości
gospodarowania populacjami zwierząt dziko
żyjących w obliczu fragmentacji środowiska
w wyniku budowy sieci dróg, stanowiących
barierę dla zwierzyny; potrzeba monitorowa-
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blach samorządów z uwzględnieniem wymogów
środowiskowych, wprowadzenie w zagospodarowaniu przestrzennym planowania funkcjonalnego
dla obszarów przybrzeżnych, obszarów cennych
przyrodniczo i obszarów ochrony krajobrazów kulturowych, przeprowadzenie kontroli przez Urząd
Nadzoru Budowlanego w porozumieniu z Urzędem
Morskim w zakresie zgodności lokalizacji inwestycji z planami zagospodarowania przestrzennego.
Zwrócono się do ministra środowiska o objęcie
szczególnym nadzorem rejonu Półwyspu Helskiego i Mierzei Wiślanej, a także o wypracowanie
regulacji uniemożliwiających wydawanie decyzji
o warunkach zabudowy, niezgodnych z uwarunkowaniami wynikającymi z ochrony przyrody i krajobrazu, zawartymi w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin”.
Postanowiono także zwrócić się do Najwyższej
Izby Kontroli o przeprowadzenie kontroli działania
organów administracji państwowej i samorządowej
w zakresie odpowiedzialności za ochronę środowiska i ład przestrzenny na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej.
Wspólnie z Parlamentarnym Zespołem ds. Zielonej Gospodarki zorganizowano seminarium poświęcone energetyce wiatrowej – faktom i mitom
(24 IV 2012 r.). Chodziło przede wszystkim o wymianę poglądów między zwolennikami i przeciwnikami
energetyki wiatrowej. Mówiono o stanie prac nad
ustawą o odnawialnych źródłach energii, roli energetyki wiatrowej w wypełnieniu zobowiązań akcesyj-

nych Polski do 2020 r., o szansach i zagrożeniach planowanego podniesienia udziału energii odnawialnej
w krajowym bilansie energetycznym. Wskazywano
m.in. na niską funkcjonalność i zły stan techniczny
polskich sieci przesyłowych i wynikającą z tego potrzebę wprowadzenia zmian prawnych. Zdaniem
senatora Bogdana Pęka, potrzebna jest realistyczna
ocena sytuacji: wiatraki są potrzebne, ale nie rozwiążą problemów energetycznych Polski. Zakładana
przez UE redukcja CO2 jest niemożliwa do realizacji
i pociąga za sobą ogromne koszty. Przeciwnicy ekspansji wiatraków wskazywali natomiast na ich negatywny wpływ na walory widokowe i krajobrazowe.
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Przeważały jednak opinie, że energetyka wiatrowa
może odegrać istotną rolę w ogólnym bilansie energetycznym Polski, ale jej rozwój powinien się opierać na konsensusie i uwzględniać zasady zdrowego
rozsądku. W opinii senatora Stanisława Gorczycy, racja jest po stronie większości, czyli samorządów, i to
właśnie one powinny decydować o budowie farm
wiatrowych.
9 X 2012 r. Komisja Środowiska zorganizowała
konferencję, podczas której podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy niskoemisyjna gospodarka jest szansą na innowacyjny rozwój Polski
w perspektywie 2050 r. Włączono się w publiczną
debatę na temat modernizacji polskiej gospodarki, opartej na innowacyjności, pełniejszym wykorzystaniu zasobów pracy, jasnych i stabilnych
regulacjach prawnych przy zrównoważonym wy-
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korzystaniu zasobów naturalnych. Jak podkreśliła
przewodnicząca komisji senator Jadwiga Rotnicka,
niskoemisyjna gospodarka wymaga wykorzystania
nowych źródeł energii, a także zastosowania innowacyjnych rozwiązań przy wykorzystywaniu
dotychczasowych źródeł. Przemodelowanie polskiej gospodarki w zgodzie z zasadami ochrony
środowiska i zapewnienie jej konkurencyjności to
przedsięwzięcie kosztowne i wymagające czasu.
Podczas konferencji wskazywano m.in. na zależności między wzrostem gospodarczym a niskoemisyjnością. Podkreślano, że nie tylko UE stawia
na rozwój niskoemisyjnej gospodarki. Wiele kra-

jów nie przystępuje do negocjacji w sprawie klimatu, ale podejmuje wiele działań w tym zakresie,
widząc w gospodarce niskoemisyjnej szanse rozwoju.
25 X 2012 r. gościem senatorów z Komisji Środowiska była księżna Niderlandów Laurentien. Rozmawiano na temat budowania konsensu społecznego wokół „zielonej gospodarki”. Jak podkreślano, konieczne
jest kształtowanie świadomości społecznej na ten temat. Bez zmiany zachowań konsumentów i podjęcia
działań, zmierzających do wdrażania idei zrównoważonej konsumpcji, nie będzie można skutecznie wpływać na poprawę stanu środowiska. Wskazywano, że
„zielona gospodarka” jest wielką szansą dla Polski:
przyczynia się do poprawy jakości życia obywateli
i pozwala na rozwój ekonomiczny kraju.
Księżna Laurentien z podziwem mówiła o bogactwie przyrodniczym i zasobach naturalnych
Polski. Podkreślała kreatywność i przedsiębiorczość Polaków. Dodała, że zmiana stosunku obywateli do środowiska i podejmowanie działań na
rzecz jego ochrony są niezwykle pilną kwestią.
W tym kontekście ważne jest przedstawianie
korzyści gospodarczych wynikających z ochrony środowiska, „zielonej gospodarki”, ochrony
i zrównoważonego wykorzystywania zasobów
naturalnych.

Obrona narodowa, bezpieczeństwo
Komisja Obrony Narodowej w analizowanym
okresie odbyła 24 posiedzenia, rozpatrzyła 6 ustaw.
Z jej inicjatywy przygotowany został projekt uchwały Senatu upamiętniającej postać i dokonania generała Stanisława Franciszka Sosabowskiego. Izba podjęła uchwałę na swoim 11. posiedzeniu.
Podczas 2 posiedzeń seminaryjnych komisja zapoznała się z informacjami Ministerstwa Spraw
Zagranicznych i Ministerstwa Obrony Narodowej,
związanymi z obecnością Polski w strukturach europejskich i NATO:
 Informacja na temat realizacji celów polskiej
prezydencji w zakresie polityki bezpieczeństwa i obrony (8 II 2012 r.): najważniejsze tematy poruszane przez polskich przedstawicieli
podczas naszego przewodnictwa w Radzie
UE (zwiększenie użyteczności Grup Bojowych
Unii Europejskiej, harmonizacja wojskowych
i cywilnych mechanizmów planowania i prowadzenia misji reagowania kryzysowego,
wzmocnienie współpracy UE z partnerami
wschodnimi w dziedzinie bezpieczeństwa
i obrony, inicjatywa wspólnego pozyskania
i wykorzystania zdolności obronnych Pooling
and Sparing).
 Informacja na temat przebiegu, ustaleń i dokumentów przyjętych podczas szczytu NATO
w Chicago, czyli 20–21 V 2012 r. (29 V 2012 r.):

podtrzymanie decyzji o zakończeniu operacji
ISAF w Afganistanie, potwierdzenie zasady
wspólnej obrony i deklaracja budowy tarczy
antyrakietowej; uznanie, że sojusz musi zachować zdolność do wspólnej obrony i reagowania kryzysowego, rozwijać współpracę z UE
i wzmacniać więzy z państwami partnerskimi;
zapoznanie z treścią deklaracji dotyczącej
zdolności obronnych (podtrzymanie woli zachowania i wzmacniania zdolności sojuszu do
wypełniania jego zasadniczej roli – wspólnej
obrony, zarządzania kryzysowego i wspólnego bezpieczeństwa).
W czasie kilku posiedzeń tematycznych Ministerstwo Obrony Narodowej przedstawiło komisji informacje dotyczące różnych aspektów polityki bezpieczeństwa państwa i funkcjonowania Sił Zbrojnych:
 Informacja o stanie realizacji zaleceń zawartych w „Ramowym programie wdrażania wniosków wynikających z raportu końcowego Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa
Państwowego z badania zdarzenia lotniczego
nr 192/2010/11 samolotu Tu 154 M nr 101 zaistniałego dnia 10 kwietnia 2010 r. w rejonie
lotniska Smoleńsk Północny” (13 III 2012 r.):
wdrożenie 10 z 44 zaleceń Komisji Badania
Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, badającej katastrofę smoleńską; opraco-
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wanie i wdrożenie nowej instrukcji organizacji
lotów oznaczonych statusem HEAD, dokument stanowiący porozumienie między MON
a kancelariami: Prezydenta RP, Sejmu, Senatu
i Prezesa Rady Ministrów.
Informacja na temat funkcjonowania ustawy
o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (24 IV 2012 r.): rola i funkcjonowanie Wojskowej Agencji Mieszkaniowej; zapoznanie z danymi z 2011 r. (ogółem
35 008 lokali mieszkalnych w dyspozycji
WAM, w tym 12 005 w budynkach stanowiących jej własność, reszta – w budynkach
wspólnot mieszkaniowych lub wynajmowane).
Informacja na temat funkcjonowania systemu
skargowo-wnioskowego w resorcie obrony
narodowej (24 IV 2012 r.): omówienie zdań
(rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków
kierowanych do ministra obrony narodowej
i organów Sił Zbrojnych) i organizacji (Biuro
Skarg i Wniosków, wyodrębnione komórki
organizacyjne lub wyznaczeni pracownicy na
szczeblu dowództw rodzajów Sił Zbrojnych,
korpusów, dywizji, flotylli, brygad, pułków
i batalionów) pionu skargowo-wnioskowego;
zapoznanie z danymi dotyczącymi rozpatrywania wniosków i skarg obywateli w 2011 r.
(1766 skarg i wniosków wniesionych przez
żołnierzy i 5434 skargi i wnioski wniesione
przez osoby cywilne).
Informacja na temat roli Narodowych Sił Rezerwowych w systemie obronnym Rzeczypospolitej Polskiej (13 VI 2012 r.): przebieg
procesu tworzenia i organizacji (formacja
funkcjonująca w ramach jednostek wojskowych i stanowisk służbowych wytypowanych
przez dowódców tych jednostek); kryteria
naboru; funkcjonowanie i zadania (zapewnienie niepodległości państwa i nienaruszalności jego granic; wzmocnienie potencjału jednostek wojskowych w wypadkach
uzasadnionych potrzebami obrony państwa,
np. zwalczanie klęsk żywiołowych i likwidacja ich skutków, działania antyterrorystyczne,
akcje poszukiwawcze, ratowanie lub ochrona
zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczanie terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich
unieszkodliwianie, uzupełnianie braków na
stanowiskach służbowych w strukturach kontyngentów kierowanych do misji poza granicami kraju); współpraca z organizacjami działającymi na rzecz obronności państwa.
Informacja na temat planów realizacji projektu
wzmocnienia polskiego systemu obronnego
narodowym systemem obrony przeciwrakietowej (7 XI 2012 r.): osiągnięcie zdolności do
zwalczania nowych zagrożeń, w tym również taktycznych rakiet balistycznych, w od-
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ległościach do 100 km; wprowadzenie do sił
zbrojnych pierwszej baterii w 2017 r.; analiza
możliwości pozyskania rakiet spełniających
wymogi operacyjne dla zestawu krótkiego zasięgu „Narew” i średniego zasięgu „Wisła”.
 Informacja na temat roli polskiego przemysłu
obronnego w modernizacji systemu obrony
powietrznej (7 XI 2012 r.): plany zaangażowania polskiego przemysłu zbrojeniowego w realizację programu rozwoju sił zbrojnych na
lata 2013–2022.
 Informacja na temat działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami kraju (27 XI 2012 r.): udział polskich kontyngentów wojskowych w operacjach NATO
– w Afganistanie i Kosowie, w operacji UE
w Bośni i Hercegowinie; udział Polskiego Kontyngentu Wojskowego ORLIK w misji nadzoru
NATO nad przestrzenią powietrzną w rejonie
państw bałtyckich; objęcie w 2013 r. dyżuru
bojowego w ramach Trójkąta Weimarskiego;
przygotowywanie planów wycofania polskich
żołnierzy i sprzętu wojskowego z Afganistanu.

 Informacja na temat realizacji planu finansowego oraz planów rozwoju i modernizacji
Sił Zbrojnych w 2012 r. (11 XII 2012 r.): przekroczenie planu dochodów budżetowych
o 48,5 mln zł w stosunku do planu budżetowego, realizacja wydatków – 66,4%, zablokowanie środków w wysokości 577 599,4 tys. zł
na wniosek dysponentów wydatków, realizacja poszczególnych planów modernizacyjnych na poziomie 96%.
 Informacja o programie reformy systemu
kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi
(18 XII 2012 r.): cel programu – dostosowanie systemu organizacji i dowodzenia Siłami
Zbrojnymi RP do nowoczesnych tendencji
tworzenia połączonych organów dowodzenia, odpowiedzialnych za jednoczesne kierowanie różnymi formacjami z różnych rodzajów sił zbrojnych; najważniejsza zmiana
– rozdzielenie funkcji planowania i programowania strategicznego (szef Sztabu Generalnego), dowodzenia ogólnego (dowódca
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generalny Sił Zbrojnych) i dowodzenia operacyjnego (dowódca operacyjny); połączenie
dotychczasowego dowództwa rodzajów Sił
Zbrojnych w Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.
Podczas posiedzenia 10 IV 2012 r. komisji przedstawiono informację o realizacji inwestycji podjętych w ramach „Programu inwestycyjnego NATO
w dziedzinie bezpieczeństwa” (Program NSIP).
Senatorów poinformowano, że inwestycje rzeczowe są finansowane ze składek państw członkowskich NATO, a określanie celów i potrzeb
programu należy do dowództwa strategicznego
paktu. Akceptacji zadań programu dokonuje Rada
Północnoatlantycka, wydatkowaniem zgromadzonych środków zaś zajmuje się Komitet Inwestycyjny NATO. Program NSIP obejmuje 7 pakietów inwestycyjnych zawierających 131 zadań. Do
31 XII 2011 r. zakończono realizację 90 spośród
nich, m.in. zmodernizowano infrastrukturę lotniskową na 6 lotniskach, a także strukturę portową
w portach wojennych w Gdyni i Świnoujściu.

śnił, że integracja narodowych systemów obrony
przeciwlotniczej następuje poprzez wspólne rozwijanie systemów dowodzenia i łączności. Podkreślił też, że Polska kontynuuje rozmowy z USA
w sprawie umieszczenia na terenie naszego kraju
elementów amerykańskiego systemu tarczy rakietowej. Wyposażenie polskiego wojska w rakiety odbędzie się wyłącznie w drodze pozyskania nowego
uzbrojenia. Sposób finansowania programu zostanie określony w ustawie. Przewiduje się, że jego realizacja potrwa 10 lat (2014–2023).
Komisja Obrony Narodowej 24 VII 2012 r. zorganizowała konferencję „Edukacja lotnicza – kształcenie
pilotów”, mającą na celu promocję systemu kształcenia
i szkolenia pilotów cywilnych i wojskowych w Polsce.
Wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Zbigniew
Mączka przypomniał początki lotnictwa cywilnego
w Polsce, m.in. uchwalenie prawa lotniczego w 1929 r.,
powstanie PLL LOT w 1929 r. Omówił znaczenie lotnictwa cywilnego w II RP, w okresie PRL i obecnie.
Mówiąc o przyszłości lotnictwa, wskazał na rozwój
transportu indywidualnego i rosnące zapotrzebowanie na małe samoloty, przeznaczone do pokonywania
niewielkich odległości. Dyrektor Departamentu Personelu Lotniczego w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego Tomasz Grzegorczyk omówił podstawy prawne systemu
szkolenia i licencjonowania pilotów w Polsce (konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, tzw.
chicagowska, z 1944 r.; europejskie wymagania lotnicze w zakresie licencjonowania pilotów JAR FCL, zastępowane obecnie rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 1178/2011; ustawa – Prawo lotnicze z 2003 r.

Komisja zapoznała się również 10 IV 2012 r.
z informacją Najwyższej Izby Kontroli o wynikach
kontroli realizacji wybranych inwestycji podjętych
w ramach tego programu. NIK negatywnie oceniła
realizację 4 z 6 wybranych inwestycji, przede wszystkim ze względu na stwierdzone nieprawidłowości
o charakterze systemowym. Dotyczyły one zaniedbań w przygotowaniu i realizacji procesu inwestycyjnego, a także nieefektywnego nadzoru nad przebiegiem budowy.
Na posiedzeniu 7 XI 2012 r. komisja zapoznała
się z informacją Biura Bezpieczeństwa Narodowego o koncepcji obrony przeciwrakietowej w ramach systemu obrony powietrznej kraju. Szef BBN
gen. Stanisław Koziej poinformował, że polski system obrony powietrznej nie ma wystarczających
zdolności obrony przeciwrakietowej. Podkreślił, że
we wnioskach ze Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego określono źródła zagrożeń
militarnych, wśród których wysoką pozycję zajmują zagrożenia rakietowe. Rakiety są uznawane za
główny nośnik siły uderzeniowej. Szef BBN wyja-
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wraz z rozporządzeniami). Płk dypl. pilot Adam Cebula
w swoim wystąpieniu, poświęconym szkoleniu pilotów
dla potrzeb wojska, przedstawił obowiązujący i zmieniony system szkolenia pilotów wojskowych (system
przemienny zastąpiono ciągłym). Ekspert Waldemar
Królikowski przedstawił systemy kształcenia i szkolenia
pilotów cywilnych i wojskowych w Polsce w kontekście bezpieczeństwa i pracy. Ofertę edukacyjną w zakresie kształcenia pilotów przedstawili: rektor komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych gen.
bryg. pilot Jan Rajchel, dr hab. inż. Andrzej Tomczyk
z Politechniki Rzeszowskiej, dyrektor Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-wschodniej Politechniki Śląskiej prof. Andrzej Fellner
oraz prorektor ds. rozwoju i współpracy z zagranicą
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
dr inż. Arkadiusz Tofil. O roli aeroklubów w systemie
szkolenia pilotów mówił prezes Aeroklubu Polskiego Włodzimierz Skalik. Przedstawił m.in. działalność
szkoleniową aeroklubów i jej finansowanie. Ofertę

szkoleń lotniczych, swoje zasoby, osiągnięcia i zamierzenia przedstawiły Centralna Szkoła Szybowcowa
Aeroklubu Polskiego w Lesznie, reprezentowana przez
dyrektora Włodzimierza Głodka, i Ośrodek Szkolenia
Lotniczego Royal Star Aero w Mielcu, reprezentowany
przez Krzysztofa Pawełka. Zygmunt Osak, pilot i instruktor modelarstwa, swoje wystąpienie poświęcił roli
modelarstwa w edukacji lotniczej młodzieży. Konferencji towarzyszyła wystawa modeli samolotów.
9 II 2012 r. zastępca przewodniczącego komisji
senator Maciej Grubski i senator Witold Sitarz gościli
grupę przebywających z wizytą roboczą w Polsce
słuchaczy francuskiego Instytutu Wyższych Studiów Obrony Narodowej pod przewodnictwem kapitan Maryse Agil. Instytut jest międzyresortowym
ośrodkiem kształcenia wojskowych, funkcjonariuszy
i osób cywilnych przygotowujących się do sprawowania najwyższych funkcji w państwie. W trakcie
spotkania senator Maciej Grubski przestawił gościom zakres działania komisji i poinformował o aktualnie prowadzonych pracach.
4 IX 2012 r. członkowie Komisji Obrony Narodowej odbyli wyjazd studyjny na XXI Międzynarodowy
Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach. Komisja
spotkała się z prezesem Zarządu Targów Kielce SA
Andrzejem Mochoniem, który przedstawił historię
firmy i plany jej rozwoju. Podczas spotkania z prezesem PZL-Świdnik Mieczysławem Majewskim i prezesem PZL-Mielec Januszem Zakręckim komisja
interesowała się stanem tych przedsiębiorstw po
restrukturyzacji i przejęciu przez inwestorów zagranicznych. Po spotkaniu z przedstawicielami firm senatorowie zwiedzili ekspozycję.

Samorząd terytorialny
W omawianym okresie Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej podczas
62 posiedzeń rozpatrzyła 34 ustawy. Wspólnie
z Komisją Środowiska przygotowała projekt ustawy
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, na 23. posiedzeniu Senat podjął
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uchwałę w sprawie wniesienia go do Sejmu. W trakcie prac nad ustawą o odpadach, uchwaloną przez
Sejm 23 XI 2012 r., komisje dostrzegły konieczność
wprowadzenia do niej zmian, spełniających postulaty przedstawicieli gmin odnośnie do przepisów dotyczących ustalania opłat za odbieranie odpadów
komunalnych i gospodarowania nimi. Senacki projekt m.in. umożliwia gminom wybór różnych metod
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ustalania opłat dla poszczególnych części obszaru
gmin. Do 1 II 2013 r. wydłużono termin, w którym
rady gmin zobowiązane są podjąć uchwały, m.in.
w zakresie metod ustalenia, częstotliwości i trybu
uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich stawek, a także sposobu i zakresu świadczenia usług przy odbieraniu odpadów
komunalnych i gospodarowania nimi.
Wspólnie z Komisją Gospodarki Narodowej
31 I 2012 r. Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej rozpatrzyła „Raport Polska
2011. Gospodarka – Społeczeństwo – Regiony”, co
3 lata sporządzany przez ministra właściwego ds.
rozwoju regionalnego. Raport, obejmujący okres
2007–2010, zawiera: analizę tendencji makroekonomicznych, ocenę konkurencyjności polskiej gospodarki i sytuacji na rynku pracy, w tym w ujęciu regionalnym, ocenę kapitału ludzkiego wpływającego na
możliwości rozwojowe kraju; przedstawia spójność
terytorialną kraju, z uwzględnieniem transportu
i działań na rzecz środowiska, aspektów przestrzennego zagospodarowania kraju, rozwoju miast i obszarów wiejskich oraz dostępności usług publicznych; ocenia sprawność państwa, w tym regulacje
służące funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Zawiera
także podstawowe informacje na temat wpływu pozyskiwanych funduszy unijnych na gospodarkę kraju
i regionów.
Z kolei posiedzenie wspólne z Komisją Środowiska, 13 III 2012 r., poświęcono zarządzaniu środowiskiem w gminach – problemom i perspektywom.
Podstawę tych rozważań stanowiły wnioski z raportu Najwyższej Izby Kontroli „Zarządzanie środowiskiem w gminach”, mającego na celu ocenę prawidłowości planowania i realizacji przez organy gminy
zadań dotyczących ochrony środowiska. Kontroli
poddano 30 gmin, sprawdzono wypełnianie obowiązków w zakresie planowania działań dotyczących środowiska, respektowanie wymagań ochrony
środowiska w planowaniu przestrzennym, spójność
dokumentów strategicznych, zakres i terminowość
realizacji zadań, a także wdrażanie dobrowolnych
systemów zarządzania środowiskowego ISO 14001
i EMAS. Strategie rozwoju gmin uwzględniały zasady
ochrony środowiska w 90%, a wymagania ochrony

przyrody – w 73%. Programy ochrony środowiska,
mające stanowić podstawę systemu zarządzania
środowiskiem, w większości jednostek nie spełniały
tej funkcji. We wszystkich kontrolowanych jednostkach ujawniono uchybienia i nieprawidłowości w realizacji ustawowych obowiązków, w szczególności
w gospodarce odpadami. Konieczne jest zatem doprecyzowanie tematyki i roli gminnych programów
ochrony środowiska, wskazanie metod zarządzania
środowiskiem, a także poszerzanie wiedzy o systemach zarządzania środowiskowego. Część posiedzenia poświęcono natomiast barierom prawnym
i finansowym w zarządzaniu środowiskiem w jednostkach samorządu terytorialnego. Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego jako główne
bariery wskazywali: ograniczenie samorządności,
doraźny charakter stanowionego prawa, brak znajomości problemów lokalnych na szczeblu centralnym,
brak uzgodnień międzyresortowych przy tworzeniu
prawa, rozbudowany proces decyzyjny, zbyt niskie
wpływy z podatków do jednostek samorządowych.
Monika Kaczyńska, dyrektor Departamentu Planowania w Ministerstwie Środowiska, omówiła natomiast stan realizacji polityki ekologicznej na poziomie regionalnym, powiatowym i gminnym. Na
podstawie wyników kontroli NIK resort opracuje
wytyczne dotyczące przygotowywania i realizacji
programów ochrony środowiska, w tym nowych
zadań wynikających z reformy systemu gospodarki
odpadami. Zmienią się także metody promowania
i rozwoju systemu ekozarządzania i audytu EMAS.
Ponadto ministerstwo przygotuje nowelizację ustawy – Prawo ochrony środowiska pod kątem stworzenia systemu monitorowania realizacji programów
ochrony środowiska i ewaluacji osiągniętych celów
na wszystkich szczeblach. Komisje zapoznano też
z możliwościami finansowania projektów wynikających z programów zarządzania środowiskiem w jednostkach samorządu terytorialnego. Najważniejsze
formy dofinansowania ze środków funduszu oraz
wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej to: dotacje inwestycyjne i pozainwestycyjne, kredyty udzielane przez banki ze środków NFOŚiGW, dopłaty do demontażu pojazdów
wycofanych z eksploatacji, dopłaty do oprocento-
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wania kredytów, umorzenia, inwestycje kapitałowe,
udostępnianie środków finansowych poprzez fundusze wojewódzkie. Zarządzanie środkami finansowymi odbywa się na podstawie programów priorytetowych i wynika ze strategii działania NFOŚiGW
na lata 2009–2012.
Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej wspólnie z Komisją Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji oraz Komisją Gospodarki Narodowej 16 X 2012 r. rozpatrzyła dokument
„Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działania
realizowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2011 r. oraz rekomendacje na rok 2012”.
Z raportu wynika, że w 2011 r. w Polsce doszło do
40 065 wypadków (o 3,2% więcej w porównaniu
z 2010 r.), w których zginęło 4189 osób (o 7,2% więcej niż w 2010 r.), rannych zostało zaś 49 501 osób
(o 1,1% więcej niż w 2010 r.). Według wstępnych
prognoz, w roku 2012 został utrzymany spadek
wskaźników wypadkowości. Działania zmierzające
do wzrostu bezpieczeństwa na drogach to m.in.:
standaryzacja i poprawa oznakowania na drogach,
racjonalizacja kar za wykroczenia drogowe, wychowanie komunikacyjne młodzieży oraz pomoc ofiarom wypadków.
Z kolei 27 XI 2012 r., na posiedzeniu wspólnym
z Komisją Gospodarki Narodowej, senatorowie zapoznali się z informacją o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007–2015 w roku 2011. Informacja została
podzielona na 5 bloków problemowych: system zarządzania rozwojem i porządkowanie dokumentów
strategicznych, dokonywanie oceny zgodności ze
strategią; działania podejmowane w 2011 r. w celu
realizacji strategii według priorytetów, źródła finansowania w układzie zadaniowym, które stanowią
49% wydatków budżetu państwa, podstawowe
wskaźniki realizacji strategii, załącznik: działania
legislacyjne szczególnie istotne dla realizacji celów
strategii.
Podczas posiedzenia 19 VII 2012 r. komisja rozpatrzyła i przyjęła sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu
przez jednostki samorządu terytorialnego w 2011 r.
Przewodniczący komisji senator Janusz Sepioł uznał
raport za interesujący i rzetelnie opracowany. Zwracał uwagę m.in. na znaczne opóźnienia w zgłaszaniu
projektów budżetów samorządów do oceny RIO,
ogromną liczbę uchwał samorządów zmieniających
budżet w ciągu roku budżetowego, zadłużenie jednostek służby zdrowia oraz rosnący w gminach poziom wydatków na oświatę przy malejącej liczbie
uczniów. Zaproponował też zorganizowanie seminarium na temat finansów samorządu terytorialnego.
Z inicjatywy Komisji Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej 12 VI 2012 r. zorganizowano konferencję „Tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych”, z udziałem
m.in. senatorów, posłów, przedstawicieli rządu, sołtysów, wójtów, członków rad sołeckich i przedsta-
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wicieli organizacji pozarządowych. Konferencję poprzedziła uroczystość wręczenia tytułów „Sołtysa
Roku 2011”, kończąca jubileuszową, X edycję konkursu „Sołtys Roku”, co roku organizowanego przez
redakcję „Gazety Sołeckiej” i Krajowe Stowarzysze-
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nie Sołtysów. Składając gratulacje nagrodzonym,
marszałek Bogdan Borusewicz podziękował im za
wytrwałą pracę i codzienny trud.
Podczas konferencji senator Ireneusz Niewiarowski, prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, przypomniał, że w 2012 r. obchodzi ono swoje 20-lecie.
Wskazał na potrzebę nowelizacji ustawy o funduszu
sołeckim, wzmocnienia roli sołectwa i propagowania
dobrych praktyk. Dyrektor Biura Związku Powiatów
Polskich Marek Wójcik mówił o negatywnym wpływie
zjawisk demograficznych na przyszłość jednostek pomocniczych samorządu terytorialnego na obszarach
wiejskich. Zwrócił uwagę na potrzebę jak najszybszego opracowania programu, którego celem będzie
ograniczenie procesu wyludniania się wsi. Z referatu
na temat realizacji funduszu sołeckiego, przedstawionego uczestnikom konferencji, wynikało, że ponad połowa gmin w Polsce podjęła decyzję o wyodrębnieniu
funduszu sołeckiego z budżetu w 3 kolejnych latach.
Najczęściej robiły to gminy większe, a dwukrotnie
rzadziej – małe. Zwrócono też uwagę na niezgodność danych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
oraz Regionalnych Izb Obrachunkowych dotyczących
uchwał podejmowanych przez gminy w sprawie funduszu sołeckiego, a tym samym potrzebę monitorowania wykorzystania tego funduszu.
10 X 2012 r. w Senacie odbyło się spotkanie poświęcone budżetowi obywatelskiemu, zorganizowane przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów, Fundację
im. Stefana Batorego we współpracy z Komisją Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,
w ramach Klubu Samorządowca i akcji „Masz Głos,
Masz Wybór”. Podczas spotkania odbyła się dyskusja o budżecie obywatelskim jako jednym z mechanizmów angażowania mieszkańców w życie wspólnoty lokalnej. „Senat jest zainteresowany budową
społeczeństwa obywatelskiego i będzie wspierał
upodmiotowienie kolejnych grup obywateli” – zadeklarował marszałek Bogdan Borusewicz. W jego
ocenie, rady dzielnic, osiedli, które są jednostkami
pomocniczymi samorządu terytorialnego, wymagają wsparcia. Marszałek podkreślił, że z takiego
wsparcia korzystają np. sołectwa – mają fundusz
sołecki i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, którego
prezesem jest senator Ireneusz Niewiarowski. Jak

ocenił marszałek Bogdan Borusewicz, ustawa o samorządzie gminnym zdefiniowała jednostki pomocnicze w sposób ogólny, wskazując na możliwość
ich tworzenia, a nie obligatoryjność. Ustawodawca
nie doprecyzował ustroju jednostek pomocniczych
w gminach miejskich, a ich zdefiniowanie pozostawił
statutom uchwalanym przez rady gmin. Tymczasem
bardzo różny jest stosunek samorządów do tych
jednostek pomocniczych. W części gmin nie są one
wyposażone w żadne uprawnienia decyzyjne, mogą
tylko opiniować lub inicjować pewne działania. Zdaniem marszałka Senatu, warto się zastanowić, czy
nie należałoby wprowadzić nowego rozwiązania
prawnego, wzmacniającego jednostki pomocnicze
i przydzielającego im pewne funkcje w drodze ustawowej. Rady powinny zyskać pewne umocowanie,
ale przesadą byłoby nadanie im uprawnień na równi
z samorządami, bo to rodziłoby konflikty. Joanna Załuska z Fundacji im. Stefana Batorego przypomniała,
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że organizatorzy akcji „Masz Głos, Masz Wybór” od
lat zachęcają obywateli, mieszkańców do udziału
w życiu swoich miejscowości, w wyborach samorządowych, do obserwacji i oceny tego, co robią władze samorządowe. Według wiceprzewodniczącego
komisji samorządu senatora Stanisława Iwana, w Polsce cierpimy na niedostatek społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego należy aktywizować społeczności
lokalne, a o to najłatwiej, jeśli ludzie będą czuli, że
mają wpływ na konkretne sprawy. Zdaniem senatora Stanisława Iwana, budżet obywatelski może dać
takie poczucie.
9–10 V 2012 r. przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator Janusz Sepioł oraz senatorowie Jadwiga

Rotnicka i Jarosław Obremski wzięli udział w spotkaniu komisji administracji publicznej i rozwoju
regionalnego parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej w Pradze. Spotkanie zostało poświęcone dyskusji na temat sytuacji w państwach
Grupy Wyszehradzkiej w zakresie: praktycznych
doświadczeń związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, aktualnego stanu komputeryzacji administracji publicznej oraz przygotowań
do nowej perspektywy finansowej UE 2014+.

Polityka zagraniczna państwa
W 2012 r. Komisja Spraw Zagranicznych zebrała się na 52 posiedzeniach, rozpatrzyła 27 ustaw,
w większości ratyfikacyjnych.
Podobnie jak w ubiegłych latach, w analizowanym
okresie komisja – wspólnie z Komisją Spraw Unii
Europejskiej – odbywała posiedzenia obejmujące
problematykę Unii Europejskiej, poświęcone podsumowaniu prezydencji kraju kończącego w danym
półroczu przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej
oraz omówieniu priorytetów państwa, które właśnie
rozpoczęło prezydencję.
W okresie 1 VII–31 XII 2011 r. Polska sprawowała
prezydencję w Unii Europejskiej. Podczas wspólnego posiedzenia obu komisji, 29 V 2012 r., z informacją o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach UE
w tym okresie zapoznał je podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Maciej Szpunar.
Zwrócił uwagę, że dużym osiągnięciem polskiego
przewodnictwa w relacjach międzyinstytucjonalnych było doprowadzenie do przyjęcia porozumienia między Radą, Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską, dotyczącego tzw. tabel zbieżności.
W zakresie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony przyjęto rozwiązanie zakładające wzmocnienie
planowania wyprzedzającego. Postęp osiągnięto
również w sprawach dotyczących rozszerzenia. Podpisano traktat akcesyjny z Chorwacją, a w ramach
negocjacji z Islandią zamknięto 6 rozdziałów nego-
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cjacyjnych i otwarto 7 nowych. Ministerstwo Spraw
Zagranicznych za sukces uznało przygotowanie do
parafowania umowy o pogłębionej i całościowej
strefie wolnego handlu z Ukrainą. Umowa nie została, co prawda, podpisana, ale przyczyna nie leży po
stronie Unii Europejskiej. Podsekretarz stanu podkreślił, że przedsięwzięcie to przyniosło pozytywny
efekt dla wizerunku naszego kraju przewodniczącego w Radzie UE. Dzięki temu polska administracja
zbudowała obraz sprawnej i zdolnej do kierowania
pracami UE w trudnym okresie. Dodał, że przewodnictwo było wysoko oceniane przez dziennikarzy,
ekspertów i urzędników europejskich.
Podczas wspólnego posiedzenia, 14 II 2012 r.,
obie komisje zapoznały się z informacją ambasadora Królestwa Danii Thomasa Østrupa Møllera na temat priorytetów prezydencji duńskiej w Radzie Unii
Europejskiej. Ambasador poinformował, że Dania,
podobnie jak Polska, zamierza szukać rozwiązań
w działaniach wspólnotowych. Chce być także skutecznym mediatorem w negocjacjach między państwami członkowskimi. Główne zadania duńskiej
prezydencji to osiągnięcie postępu w negocjacjach
dotyczących nowej perspektywy finansowej na
lata 2014–2020, a także działania na rzecz pełnego
wykorzystania potencjału jednolitego rynku europejskiego. Duńskie przewodnictwo będzie również
czuwało nad odpowiednim wdrożeniem pakietu
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legislacyjnego dotyczącego jednolitego rynku. Ponadto Dania stawia sobie za cel promocję wzrostu
gospodarczego opartego na technologiach przyjaznych dla środowiska. Ambasador zaznaczył, że
mimo iż dla jego kraju Partnerstwo Wschodnie nie
jest tak ważnym priorytetem jak dla Polski, duńskie
przewodnictwo nie zamierza lekceważyć tego projektu. W kwestii rozszerzenia UE duńskie przewodnictwo ma nadzieję, że uda się rozpocząć negocjacje
z Czarnogórą i przyznać status państwa kandydującego Serbii.
Podsumowaniu prezydencji duńskiej poświęcono wspólne posiedzenie Komisji Spraw Unii
Europejskiej i Komisji Spraw Zagranicznych
(24 VII 2012 r.). Informację na ten temat przedstawił senatorom chargé d’affaires ad interim Królestwa Danii Erik Brøgger Rasmussen. Podkreślił,
że prezydencja duńska przypadała w trudnym
okresie narastających problemów gospodarczych
w wielu państwach członkowskich UE, a w dyskusji o sposobach walki z kryzysem kraje członkowskie są dalekie od jednomyślności. Przewodnictwo
duńskie starało się działać na rzecz porozumienia
między państwami, by pokazać, że mimo trudnych
czasów współpraca europejska wciąż przebiega
prawidłowo. Jednym z większych sukcesów prezydencji było wynegocjowanie wspólnego stanowiska Rady UE w sprawie 2 aktów prawnych,
wprowadzających większą koordynację między
państwami w zakresie polityki budżetowej i dających Komisji Europejskiej większe możliwości
nakładania sankcji na państwa łamiące wspólne
reguły. Prezydencja duńska czuwała nad realizacją semestru europejskiego – przeglądu projektów budżetu państw członkowskich. Osiągnięto
postęp w ramach negocjacji wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2021. Zakończono negocjacje nad ważną dyrektywą o efektywności
energetycznej. Chargé d’affaires zwrócił również
uwagę, że weto wyrażone przez Polskę uniemożliwiło przyjęcie wspólnego stanowiska w sprawie
strategii klimatycznej i energetycznej do roku
2050. Osiągnięto natomiast porozumienie w sprawie zanieczyszczeń powodowanych przez statki
morskie. Prezydencja może pochwalić się również
doprowadzeniem do końca negocjacji z Parlamentem Europejskim w sprawie praw osób ubiegających się o azyl w Unii Europejskiej. Osiągnięto
także porozumienie w Radzie dotyczące nowych
reguł współpracy w ramach strefy Schengen.
W okresie sprawowania przewodnictwa przez Danię przyznano Serbii status państwa kandydującego i otwarto negocjacje akcesyjne z Czarnogórą.
Informację na temat polskiej polityki europejskiej
w okresie prezydencji duńskiej podczas posiedzenia
24 VII 2012 r. przedstawiła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych. Stwierdziła, że w czasie tej prezydencji najważniejsze dla Polski były negocjacje wie-

loletnich ram finansowych. Polska docenia starania
prezydencji duńskiej w tym zakresie, ale uważa, że
wszystkie możliwości osiągnięcia kompromisu nie
zostały wyczerpane. Wiceminister wyraziła uznanie
dla postępów w negocjacjach wielu aktów prawnych,
które udało się osiągnąć Duńczykom, szczególnie
w pracach nad pakietem dotyczącym jednolitego
rynku. Kluczowe postulaty polskie zostały uwzględnione także w negocjacjach nad rozporządzeniem
dotyczącym transeuropejskiej sieci transportowej.
Z dużym poparciem Polski spotkały się aktywne
działania przewodnictwa na rzecz dalszego rozszerzenia UE.
Z priorytetami prezydencji cypryjskiej w Radzie
Unii Europejskiej 24 VII 2012 r. zapoznał członków
obu komisji ambasador Republiki Cypryjskiej Andreas Zenonos. Poinformował, że tej prezydencji będzie przyświecało hasło: „Ku lepszej Europie”. Najbardziej wymagającym zadaniem będzie finalizacja
negocjacji wieloletnich ram finansowych. Cypr ma
nadzieję, że ostateczny podział unijnych pieniędzy
umożliwi jak najlepsze wykorzystanie środków i pozwoli uzyskać europejską wartość dodaną. Równolegle prowadzone będą negocjacje ram prawnych
kluczowych polityk, które określą zasady wykorzystania unijnego budżetu. Cypr szczególnie liczy na
owocne negocjacje w zakresie polityki spójności
i wspólnej polityki rolnej. Wśród priorytetów przewodnictwo cypryjskie wymienia także monitorowanie wdrażania Strategii Europa 2020 oraz inicjatywy
wzmacniające rynek wewnętrzny. W ramach polityki zewnętrznej UE Cypr będzie się koncentrował
przede wszystkim na wymiarze południowym europejskiej polityki sąsiedztwa. Ambasador Cypru poinformował również, że prezydencja będzie działać
na rzecz harmonizacji przepisów dotyczących energetyki w państwach członkowskich, a także popierać inicjatywy dotyczące innowacyjności i rozwoju
energii odnawialnych.
Zgodnie z tradycją prac Komisji Spraw Zagranicznych, w 2012 r. jej członkowie odbyli liczne
spotkania z ambasadorami RP lub kandydatami na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego
i pełnomocnego RP w wielu krajach. Podczas
posiedzeń niejawnych przedstawiali oni komisji koncepcje sprawowania misji dyplomatycznej
w swojej jurysdykcji. Spotkania takie komisja odbyła z kandydatami na ambasadorów nadzwyczajnych i pełnomocnych RP m.in. w: Islamskiej
Republice Afganistanu Piotrem Łukaszewiczem;
Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Witoldem Sobkowem; Japonii
Cyrylem Kozarzewskim; Republice Tunezyjskiej
Iwem Byczewskim; Republice Mołdowy Arturem
Michalskim; Republice Chorwacji Maciejem Szymańskim; Libii, Republice Nigru i Republice Czadu Piotrem Ciećwierzem; Republice Południowej
Afryki, Republice Botswany, w Republice Namibii,
w Republice Mozambiku, w Republice Zimba-
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bwe, w Republice Zambii, w Republice Malawi,
w Królestwie Lesotho, w Królestwie Suazi Anną
Raduchowską-Brochwicz; w Republice Słowackiej
Tomaszem Chłoniem, w Republice Czeskiej Grażyną Bernatowicz, w Republice Federalnej Niemiec Jerzym Margańskim, a także z kandydatem
na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego – stałego przedstawiciela RP przy
Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku Ryszardem Sarkowiczem, z ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym RP w Państwie Kuwejt
i Królestwie Bahrajnu Grzegorzem Olszakiem oraz
ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym –
stałym przedstawicielem RP przy Unii Europejskiej
w Brukseli Markiem Prawdą.
Tematem wspólnego posiedzenia Komisji Spraw
Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz
Komisji Spraw Zagranicznych 14 II 2012 r. były
obchody 100. rocznicy urodzin Jana Karskiego
w 2014 r. zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami, organizowane w ramach realizowanego przez
Muzeum Historii Polski programu „Jan Karski.
Niedokończona misja” i komitetu „Jan Karski US
Centennial Campaign”, działającego w Stanach
Zjednoczonych we współpracy z muzeum. Podczas posiedzenia członkom komisji przedstawiono program „Jan Karski. Niedokończona misja”,
zainaugurowany w 2010 r., w 10. rocznicę śmierci
Jana Karskiego. Jego uroczyste zakończenie zaplanowano na 2014 r. Program ma ukazać postać
i dziedzictwo Jana Karskiego, wprowadzić go na
stałe do pamięci zbiorowej. Przewiduje do 2014 r.
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postawienie jego pomnika i nazwanie jednej z ulic
w Warszawie jego imieniem. Zaplanowano także międzynarodową konferencję, przedstawiającą dzieło Jana Karskiego, a także liczne wykłady
i warsztaty edukacyjne. W 2012 r. muzeum zaprezentuje animowany film „Posłaniec z piekła”,
poświęcony Janowi Karskiemu. Zostaną również
podjęte działania na rzecz utworzenia stypendium i katedry im. Jana Karskiego na Georgetown
University w Waszyngtonie, gdzie przez 40 lat był
on profesorem. Podczas spotkania przedstawiono
także działania komitetu „Jan Karski US Centennial Campaign” w Stanach Zjednoczonych.
Na wspólnym posiedzeniu senackiej i sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, 28 III 2012 r.,
senatorowie i posłowie zapoznali się z tezami
exposé ministra spraw zagranicznych Radosława
Sikorskiego. Jak poinformował minister, jego resort po raz pierwszy zdecydował o przyjęciu strategii kilkuletniej, którą zawarto w dokumencie
„Priorytety polskiej polityki zagranicznej na lata
2012–2016”. W opinii ministra, w polityce międzynarodowej utrzymuje się korzystna dla Polski
koniunktura, mimo że jest ona nieco gorsza niż
w niedalekiej przeszłości. Kryzys gospodarczy
osłabił pozycję Unii Europejskiej, a Rosja coraz
bardziej zdecydowanie tworzy alternatywny wobec Europy ośrodek polityczny. Jak podkreślił,
polskie przewodnictwo w Radzie UE zostało ocenione pozytywnie. Mówiąc o przyszłości Unii Europejskiej, minister Radosław Sikorski stwierdził,
że ze względu na obecne wydarzenia nie można
wykluczyć rozluźnienia więzi, a nawet rozpadu
Wspólnoty. W jego ocenie, byłby to dla Polski bardzo niekorzystny scenariusz. W interesie naszego
kraju jest pogłębianie integracji przy respektowaniu atrybutów suwerenności państw członkowskich (np. prawo do wystąpienia z Unii). Minister
spraw zagranicznych poinformował również, że
kontynuowana jest modernizacja resortu. Wprowadzenie systemu e-Konsulat pozwala petentom
na załatwienie części spraw – takich jak wypełnienie wniosku wizowego czy rezerwacja terminu
wizyty w konsulacie – przez Internet. Odnosząc
się do relacji UE ze wschodnimi sąsiadami, minister poinformował, że umowa stowarzyszeniowa
z Ukrainą zostanie parafowana 30 III 2012 r. Przewiduje wdrożenie 60% acquis communautaire do
prawodawstwa ukraińskiego, co znacznie ułatwi
dwustronną współpracę. Wobec Białorusi Unia
konsekwentnie stosuje politykę warunkowości,
zaostrzając sankcje wobec reżimu prezydenta
Łukaszenki w odpowiedzi na represjonowanie
opozycji demokratycznej. Jednocześnie Unia stara się rozwijać pomoc dla Białorusinów.
Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Spraw
Zagranicznych i Komisji Obrony Narodowej,
29 V 2012 r., zapoznano się z informacją na temat
przebiegu, ustaleń i dokumentów przyjętych pod-
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czas szczytu NATO, który odbył się w Chicago
20–21 V 2012 r. Obecni na posiedzeniu przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, Ministerstwa Spraw
Zagranicznych i Ministerstwa Obrony Narodowej
poinformowali, że podczas szczytu podtrzymano
decyzję o zakończeniu operacji ISAF w Afganistanie, potwierdzono zasadę wspólnej obrony i zadeklarowano budowę tarczy antyrakietowej.
Podczas posiedzenia wspólnego z Komisją
Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą,
27 XI 2012 r., senatorowie zapoznali się z informacją Ministerstwa Spraw Zagranicznych i organizacji
pozarządowych na temat wykorzystania środków
wydatkowanych z budżetu państwa na współpracę z Polonią i Polakami za granicą w 2012 r. W latach 1990–2012 ze środków będących w dyspozycji Senatu wydano na ten cel 851 mln zł. Wysokość
tych środków systematycznie rosła, a największą
kwotą 73 mln zł, co stanowiło wzrost o 46% w stosunku do roku poprzedniego, Senat dysponował
w roku 2007. Systematycznie rosła również liczba
organizacji ubiegających się o wsparcie projektów
i korzystających z pomocy Senatu – z 73 w 2008 r.
do 115 w 2011 r. Ze środków będących w dyspozycji Senatu wspierano nie tylko działalność programową organizacji polonijnych, ale również
przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym, takie jak remonty szkół i domów polskich za granicą.
Najwięcej tego typu przedsięwzięć zrealizowano
na Litwie, tam na ten cel przekazano 24 mln zł.
W związku ze zmianami w ustawie budżetowej
i przesunięciem większości środków na wspieranie
Polonii do dyspozycji Ministerstwa Spraw Zagranicznych w roku 2012 Senat dysponował już tylko
10 mln zł. Wiceminister spraw zagranicznych Janusz Cisek przedstawił informację na temat wykorzystania środków finansowych przeznaczonych
na współpracę z Polonią i Polakami za granicą.
Oprócz 6,5 mln zł ze środków własnych MSZ dysponowało 53 mln zł w ramach rezerwy celowej
i 12 mln zł będącymi w dyspozycji konsulatów.
W trybie konkursowym do ministerstwa wpłynęło
ponad 200 wniosków o dofinansowanie projektów. Większość (82%) przyznano Stowarzyszeniu
„Wspólnota Polska”, Fundacji „Semper Polonia”
i Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie. Wiceminister poinformował, że konkurs na rok 2013 będzie rozstrzygnięty w styczniu 2013 r., a środki
zostaną przekazane organizacjom po uchwaleniu
ustawy budżetowej.
Na posiedzeniu 11 XII 2012 r. Grażyna Bernatowicz, wiceminister spraw zagranicznych, przedstawiła komisji informację na temat udziału Polski
w organizacjach międzynarodowych oraz składek
płaconych na rzecz tych organizacji. W budżecie
na rok 2012 zobowiązania finansowe na rzecz
organizacji międzynarodowych zaplanowano na
925 mln zł, w tym 404 mln zł wpłaciło MSZ, reszta – inne resorty. Największe składki wpłacane

są do organizacji o kluczowym znaczeniu dla interesów Polski: ONZ (56 mln zł na funkcjonowanie organizacji i 55 mln zł na operacje pokojowe);
NATO (22 mln zł) i Rady Europy (25 mln zł). Nie
ma zaległości w płatnościach w zakresie składek
płaconych z budżetu MSZ. Zaleganie ze składkami może spowodować np. obniżenie zdolności
kredytowej państwa przez agencje ratingowe. Jeśli chodzi stanowiska piastowane przez Polaków
w organizacjach międzynarodowych są to m.in.:
zastępca sekretarza generalnego Europejskiej
Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ), szef sekretariatu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady
Europy i zastępca sekretarza generalnego OBWE.
W ESDZ pracuje obecnie 65 Polaków. Polacy stoją na czele delegatur Unii Europejskiej w Arabii
Saudyjskiej, Jordanii, Nigerii, Korei Południowej
i na Ukrainie. Senatorów zapoznano też z informacją o programie wspierania zatrudnienia w ONZ
przez MSZ.
Z głównymi założeniami dokumentu „Polityka
migracyjna Polski – stan obecny i postulowane
działania” na posiedzeniu 11 XII 2012 r. zapoznał
komisję wiceminister spraw wewnętrznych Piotr
Stachańczyk. Według niego, głównym celem polityki migracyjnej będzie świadome i przemyślane otwarcie na imigrację, kluczowym czynnikiem
determinującym tę politykę zaś staną się potrzeby rynku pracy. Szczególnie wspierana będzie
również imigracja cudzoziemców pochodzenia
polskiego, a także migracje powrotowe Polaków.
Celem polityki migracyjnej stanie się również
przyciągnięcie większej liczby cudzoziemców na
polskie uczelnie.
W omawianym okresie przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych senator Włodzimierz Cimoszewicz odbył spotkania: z delegacją Kongresu
Stanów Zjednoczonych z senatorem Markiem Kirkiem i kongresmanem Mike’m Quigleyem na czele (11 I 2012 r.), z ministrem spraw zagranicznych
Izraela Avigdorem Libermanem (16 I 2012 r.), z wiceministrem spraw zagranicznych Tajwanu Kuoyu
Tungiem (28 VI 2012 r.), z przewodniczącym Senatu
Australii Johnem Hoggiem (13 XI 2012 r.).

Spotkanie z delegacją Kongresu Stanów Zjednoczonych.
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Spotkanie z ministrem spraw zagranicznych Izraela Avigdorem Libermanem.

Spotkanie z wiceministrem spraw zagranicznych Tajwanu Kuoyu
Tungiem.

Spotkanie z przewodniczącym Senatu Australii Johnem Hoggiem.

Polska w Unii Europejskiej
Przedmiotem działania Komisji Spraw Unii Europejskiej są zagadnienia związane z członkostwem Polski w Unii Europejskiej. Komisja zajmuje
stanowisko i wyraża opinię na temat projektów aktów prawnych Unii Europejskiej, projektów umów
międzynarodowych, których stroną mają być Unia
Europejska, Wspólnoty Europejskie lub ich państwa
członkowskie, a także rocznych planów legislacyjnych Komisji Europejskiej. Komisja rozpatruje również informacje i inne dokumenty przedkładane
przez Radę Ministrów. Jej funkcjonowanie reguluje
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 instytucjom UE
uzasadnionej opinii stwierdzającej naruszenie zasady pomocniczości. Komisja Spraw Unii Europejskiej
pozostała jednak komisją wiodącą w tych kwestiach – marszałek kieruje do niej 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 komisja branżowa.
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W 2012 r. na wniosek Komisji Spraw Unii Europejskiej i Komisji Zdrowia Senat przyjął opinię dotyczącą
niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej
dyrektywę 2001/83/WE w odniesieniu do informacji
kierowanych do ogółu społeczeństwa dotyczących
produktów leczniczych wydawanych na receptę lekarską; COM(2012)048 oraz projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego
rozporządzenie (WE) nr 726/2004 w odniesieniu do
informacji kierowanych do ogółu społeczeństwa dotyczących produktów leczniczych stosowanych u ludzi
wydawanych na receptę lekarską; COM(2012)049.
W omawianym okresie Komisja Spraw Unii Europejskiej odbyła 40 posiedzeń i rozpatrzyła 156 dokumentów unijnych z 326 przekazanych jej przez marszałka
Senatu. W sprawie rozpatrzonych dokumentów przyjęto 23 opinie, z których 10 w ramach dialogu politycznego przekazano do instytucji unijnych. Przyjęto
także opinię dotyczącą trybu przekazania projektu
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie szczegółowych przepisów regulujących wykonywanie przez Parlament Europejski uprawnień śledczych i zastępującego decyzję 95/167/WE, Euratom,
EWWiS Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji.
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Wśród przekazanych w ramach dialogu politycznego znalazła się opinia z 8 V 2012 r. w sprawie
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
ustanawiającego przepisy dotyczące płatności
bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej,
przygotowana na podstawie opinii Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Komisja nie poparła przedstawionego projektu, uznając, że nie odpowiada on
zadaniom, jakie ma realizować, a ponadto nie jest
w pełni zgodny z Traktatem o Funkcjonowaniu Unii
Europejskiej. Komisja zwróciła uwagę m.in. na niezgodność projektu z celami traktatowymi wspólnej polityki rolnej. Chodziło o zakaz dyskryminowania ze względu na przynależność państwową
oraz możliwość różnicowania wsparcia w ramach
wspólnej polityki rolnej jedynie na poziomie regionów, a nie państw członkowskich. Zdaniem komisji, utrzymanie zróżnicowanego poziomu stawek
płatności, wynikające z zachowania historycznego
sposobu wyznaczania krajowych kopert płatności,
narusza te postanowienia traktatowe, a zaproponowane stopniowe wyrównywanie stawek płatności należy uznać za niewystarczające. Negatywnie
oceniono propozycję wprowadzenia tzw. zazielenienia. Stwierdzono także, że zawarta w projekcie
definicja pojęcia: „aktywny rolnik” wymuszałaby
kosztowne dla Polski ustalanie poziomu dochodów spoza rolnictwa, a ponadto wykluczałaby
podmioty prowadzące działalność rolniczą, nie
eliminując jednocześnie tych, które jej nie prowadzą. Według komisji, zastąpienie stosowanego
m.in. w Polsce systemu SAPS nowym systemem,
bazującym na uprawnieniach do płatności, może
oznaczać ograniczenie dostępu do płatności bezpośrednich. Jak stwierdzono, wprowadzenie nowych kategorii płatności, a zwłaszcza „zazielenienia” i nowego systemu opartego na uprawnieniach
do płatności oznacza dodatkowe skomplikowanie
systemu.
Komisja Spraw Unii Europejskiej nie poparła także
projektu rozporządzenia Rady w sprawie wykonywania prawa do podejmowania działań zbiorowych
w kontekście swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług. Jak przypomniano w opinii,
prawo do podejmowania działań zbiorowych nie
jest obecnie zagrożone przez swobodę przedsiębiorczości czy swobodę przepływu usług i vice
versa. Wartości te znajdują się w równowadze, bez
przyznanego priorytetu. Prawo do podejmowania
działań zbiorowych przez pracowników, jako podstawowe, jest chronione, zgodnie z art. 28 Karty
Praw Podstawowych. Zdaniem komisji, w projektowanym rozporządzeniu brak uzasadnionych propozycji zmian dotychczasowych relacji lub utworzenia
hierarchii. Projekt w znacznej mierze stanowi powtórzenie norm już istniejących, wyinterpretowanych
przez Trybunał Sprawiedliwości UE z dotychczas
obowiązujących przepisów. Uznano, że propono-

wane regulacje nie mają charakteru normatywnego,
stanowią raczej zbiór wytycznych interpretacyjnych.
Projekt zawiera także sformułowania mogące budzić wątpliwości interpretacyjne, utrudniające stosowanie rozporządzenia w państwach członkowskich.
Z tego względu komisja uznała, że forma rozporządzenia nie jest właściwa dla tego typu regulacji. Tym
samym, w ocenie KSUE, wniosek jest sprzeczny z zasadą proporcjonalności.
W omawianym okresie Komisja Spraw Unii Europejskiej odbyła także posiedzenia tematyczne. Niezwykle aktualnym zagadnieniem poruszanym przez
komisję wspólnie z komisją budżetu (31 I 2012 r.) był
projekt międzynarodowego porozumienia na rzecz
wzmocnionej unii gospodarczej (tzw. pakt fiskalny), zmierzający do ograniczenia deficytu i długu
publicznego państw UE. Pakt wynegocjowano na
szczycie Rady Europejskiej 30 I 2012 r. Wprowadza
on restrykcje dla państw strefy euro za przekroczenie deficytu strukturalnego powyżej 0,5% PKB i długu publicznego powyżej 60% PKB. Sankcje będą
sięgać 0,1% PKB i zasilać Europejski Mechanizm Stabilności (EMS) – fundusz ratunkowy strefy euro. Dla
państw spoza strefy euro zobowiązania budżetowe
są wyłącznie fakultatywne. Pakt fiskalny nie obliguje
też do przyjęcia wspólnej waluty. Według przeprowadzonych analiz, nie przewiduje przekazania kompetencji władz publicznych, więc podczas jego ratyfikacji nie znajduje zastosowania art. 90 konstytucji.
Wspólnie z Komisją Gospodarki Narodowej i Komisją Budżetu i Finansów Publicznych 31 I 2012 r.
zapoznano się z rocznym raportem Europejskiego
Trybunału Obrachunkowego z wykonania budżetu
UE za 2010 r. Dokument weryfikuje prawidłowość
transakcji i wiarygodność rozliczeń środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Trybunał bada
legalność transakcji, czyli ich zgodność z obowiązującymi przepisami. Ocenia także pod względem
księgowym roczne sprawozdania finansowe niektórych dyrekcji generalnych Komisji Europejskiej. ETO
uznał realizację budżetu UE w 2010 r. za rzetelną,
a systemy kontroli wydatków – za częściowo skuteczne.
7 XI 2012 r. wspólnie z komisją budżetu zapoznano się natomiast z rocznym raportem Europejskiego
Trybunału Obrachunkowego z wykonania budżetu
UE za 2011 r. Wynika z niego, że najbardziej narażone na błędy są wydatki UE przeznaczone na rozwój
obszarów wiejskich, środowisko naturalne, rybołówstwo i zdrowie.
W omawianym okresie zapoznano się także
(31 I 2012 r.) z komunikatem Komisji do Parlamentu
Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, dotyczącym
programu prac Komisji na rok 2012. Jak poinformował
wiceminister spraw zagranicznych Mikołaj Dowgielewicz, w 2012 r. Komisja Europejska podzieliła swój
program na 4 obszary: budowa stabilnej i odpowiedzialnej Europy, budowa Unii trwałego wzrostu i so-
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lidarności, umacnianie pozycji Unii na arenie międzynarodowej, inteligentne regulacje prawne i ich
skuteczne wprowadzanie w życie. Rząd zasadniczo
poparł przedstawiony program, uznając, że kluczowe znaczenie będą miały inicjatywy zmierzające
do pobudzenia wzrostu gospodarczego, dokończenia budowy rynku wewnętrznego oraz poprawy konkurencyjności. W porównaniu z podobnymi
dokumentami z lat ubiegłych program Komisji na
2012 r. oceniono jednak jako mało ambitny, zdominowany przez prace rozpoczęte w 2011 r. Należy
także przypuszczać, że podobnie jak w ciągu ostatnich 2 lat, prace legislacyjne komisji zdominuje walka z kryzysem.
Ponadto Komisja Spraw Unii Europejskiej wysłuchała następujących informacji:
 informacja stałego przedstawiciela Kancelarii
Senatu przy Unii Europejskiej dr Magdaleny
Skulimowskiej na temat realizacji powierzonych zadań (2 II 2012 r.);
 informacja pełnomocnika szefa Kancelarii Senatu ds. organizacji polskiego przewodnictwa
w Unii Europejskiej w wymiarze parlamentarnym
dyrektora Leszka Kieniewicza o realizacji zadań
Kancelarii Senatu w ramach parlamentarnego
wymiaru polskiej prezydencji (14 II 2012 r.);
 informacja w sprawie zasięgnięcia opinii Senatu, zgodnie z art. 16 ustawy z 8 X 2010 r.
o współpracy Rady Ministrów z Sejmem
i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w przedmiocie niezwoływania konwentu w sprawie „Protokołu w sprawie obaw
narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony,
który zostanie dołączony do Traktatu o Unii
Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej” (22 V 2012 r.);
 informacja o udziale Rzeczypospolitej Polskiej
w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec–
grudzień 2011 r., podczas polskiej prezydencji
(29 V 2012 r.);
 informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej
w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń–czerwiec 2012 r., podczas prezydencji
duńskiej (19 IX 2012 r.);
 informacja na temat komunikatu Komisji do
Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
i Komitetu Regionów w sprawie wdrożenia dyrektywy usługowej „Partnerstwo na rzecz nowego wzrostu w dziedzinie usług 2012–2015”
(1 VIII 2012 r.);
 informacja na temat zakończenia semestru europejskiego na 2012 rok oraz zalecenia Rady
w sprawie krajowego programu reform Polski
z 2012 r. i opinii Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na
lata 2012–2015 (24 X 2012 r.).
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Zgodnie z przyjętym zwyczajem, Komisja Spraw
Unii Europejskiej wspólnie z Komisją Spraw Zagranicznych organizuje 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 2012 r. podsumowano polskie
i duńskie przewodnictwo w Unii Europejskiej. Jak
podkreślił chargé d’affaires Erik Brøgger Rasmussen (24 VII 2012 r.), prezydencja duńska przypadła
w trudnym okresie narastających problemów gospodarczych w wielu państwach członkowskich UE. Przewodnictwo duńskie starało się działać na rzecz porozumienia między państwami, by pokazać, że mimo
trudnych czasów współpraca europejska wciąż przebiega prawidłowo. Jednym z większych sukcesów
było wynegocjowanie wspólnego stanowiska Rady
UE w sprawie 2 aktów prawnych, wprowadzających
większą koordynację między państwami w zakresie
polityki budżetowej i dających Komisji Europejskiej
większe możliwości nakładania sankcji na państwa
łamiące wspólne reguły. Osiągnięto postęp w negocjacjach dotyczących wieloletnich ram finansowych
na lata 2014–2021. Podczas szczytu kończącego
duńskie przewodnictwo podpisano pakt na rzecz
wzrostu i zatrudnienia. Zakończono także negocjacje
nad ważną dyrektywą o efektywności energetycznej.
Osiągnięto porozumienie w sprawie zanieczyszczeń
powodowanych przez statki morskie.
„Ku lepszej Europie” – takie hasło przyświecało
natomiast działaniom Cypru, który 1 VII 2012 r. objął
prezydencję w Radzie UE. Ambasador Cypru Andreas Zenonos zadeklarował, że najbardziej wymagającym zadaniem będzie finalizacja negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych. Cypr ma nadzieję,
że ostateczny podział środków unijnych umożliwi
jak najlepsze ich wykorzystanie i pozwoli uzyskać
europejską wartość dodaną. Wśród priorytetów
przewodnictwa cypryjskiego znalazły się także monitorowanie wdrażania Strategii Europa 2020 oraz
inicjatywy wzmacniające rynek wewnętrzny.
Komisja Spraw Unii Europejskiej aktywnie działa
w ramach Konferencji Komisji ds. Unijnych Parlamentów Unii Europejskiej (COSAC), stanowiącej forum
współpracy komisji ds. europejskich parlamentów
narodowych państw członkowskich UE i Parlamentu
Europejskiego. Spotkania COSAC są organizowane 2 razy do roku w stolicy państwa sprawującego
w danym okresie prezydencję. W 2012 r. odbyły się
w Danii 22–24 IV 2012 r. i na Cyprze 14–16 X 2012 r.
Członkowie Komisji Spraw Unii Europejskiej wzięli
też udział w cyklicznych spotkaniach przedstawicieli
komisji ds. europejskich:
 Estonii, Litwy, Łotwy i Polski (państwa tzw.
Grupy Bałtyckiej): 25–26 III 2012 r. w Rydze;
13–14 IX 2012 r. w Tallinie – senator Edmund
Wittbrodt;
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 Czech, Słowacji, Węgier i Polski (państwa Grupy Wyszehradzkiej): 23–24 I 2012 r. w Častá-Papiernička na Słowacji – senatorowie Edmund
Wittbrodt i Zbigniew Meres; 25–27 IX 2012 r.
w Sárospatak na Węgrzech – senatorowie Edmund Wittbrodt i Stanisław Gorczyca;
 Francji, Niemiec i Polski (państwa Trójkąta Weimarskiego): 18–19 I 2012 r. w Berlinie – senatorowie Edmund Wittbrodt i Marek Ziółkowski, 13–14 XI 2012 r. w Paryżu – senatorowie
Edmund Wittbrodt i Marek Ziółkowski.

Sprawy polonijne
W omawianym okresie Komisja Spraw Emigracji
i Polaków za Granicą zebrała się na 23 posiedzeniach. Przygotowała projekt uchwały Senatu z okazji
obchodów 100-lecia urodzin ppłk. hm. Zygmunta
Szadkowskiego (1912–1995), wybitnego przedstawiciela polskiej emigracji niepodległościowej w Wielkiej Brytanii, ostatniego przewodniczącego Rady
Narodowej RP na Uchodźstwie. Senat na 14. posiedzeniu podjął uchwałę w tej sprawie.
Ze względu na specyfikę i zakres przedmiotowy
problematyka posiedzeń komisji w 2012 r. w znacznym stopniu dotyczyła zmiany sposobu finansowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Ponad
20-letnia tradycja sprawowania przez Senat roli patrona Polonii i bezpośredni udział komisji w wypełnianiu tej misji zarówno w opiniowaniu wniosków
o dotacje przeznaczone na wspieranie polskiej diaspory, jak i wskazywaniu kierunków i priorytetów tej
pomocy spowodowały, że kwestia ta wywołała szereg kontrowersji i uwarunkowała wybór zagadnień
podejmowanych przez senatorów.
Senatorowie z uwagą śledzili prace nad ustawą
budżetową na rok 2012, 18 I 2012 r. informację na
ten temat przedstawiła minister Ewa Polkowska, szef
Kancelarii Senatu.
Sprawom finansowania wsparcia Polonii komisja
poświęciła jeszcze kilka posiedzeń:
 Informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat planowanych kierunków i zasad

współpracy z Polonią i Polakami za granicą
w 2012 r. (25 I 2012 r.): spotkanie z wiceministrem spraw zagranicznych Jackiem Borkowskim (współpraca z Polonią to zadanie rządu,
dobre przygotowanie resortu do jego wykonywania, odpowiednie zaplecze konsularne
na całym świecie, wskazanie na niezgodne
z konstytucyjną zasadą trójpodziału władzy
i nieuwzględniające polityki polonijnej rządu
finansowanie Polonii przez Senat, zapewnienie
o pozostawieniu Izbie funkcji opiekuna Polonii
i kontrolnej wobec MSZ); negatywne stanowisko senatorów wobec zarzutów niespójności
z polityką polonijną rządu priorytetów i kierunków działań Senatu w kwestii opieki na Polonią,
a także zarzutu niekonstytucyjności senackiej
pomocy finansowej dla środowisk polonijnych.
 Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2012
w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji (9 II 2012 r.): 10 mln
zł na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą
w budżecie Kancelarii Senatu, reszta – w budżecie MSZ; na wniosek senator Barbary Borys-Damięckiej i senator Janiny Sagatowskiej
poprawki komisji, przywracające do budżetu
Kancelarii Senatu środki na opiekę nad Polonią i Polakami.
 Informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych
o zasadach konkursu „Współpraca z Polonią
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i Polakami za granicą 2012” (13 III 2012 r.):
85% dostępnych środków przeznaczonych na
realizację programów o wartości nie mniejszej
niż 100 tys. zł, a reszta – na zadania o wartości
nie mniejszej niż 10 tys. zł.
Informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych
o wynikach konkursu „Współpraca z Polonią
i Polakami za granicą” (29 V 2012 r.): 201 wniosków na łączną kwotę około 140 mln zł, przyznanie dotacji na realizację 17 programów
i 69 projektów; apele senatorów o bardziej
szczegółowe informowanie ich o przyznanych
dotacjach, a także o regulaminie i składzie komisji konkursowej; uwagi komisji (brak wykorzystania przez resort doświadczenia komisji
i Biura Polonijnego Kancelarii Senatu, a w rezultacie – ciągłości opieki nad Polonią i Polakami za granicą).
Sprawozdanie Stowarzyszenia „Wspólnota
Polska” z IV Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy (2 X 2012 r.): pominięcie w sprawozdaniu
zaniepokojenia uczestników zjazdu sposobem
dystrybucji przez resort spraw zagranicznych
środków przeznaczonych dla Polonii i Polaków za granicą.
Informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych
na temat priorytetów współpracy z Polonią
i Polakami za granicą oraz zasad konkursu
„Współpraca z Polonią i Polakami za granicą
w 2013 r.” (7 XI 2012 r.): ministerialne priorytety (m.in. edukacja i wspieranie programów
stypendialnych, aktywizacja we wszystkich
dziedzinach życia, wspieranie współpracy
gospodarczej z krajem, pomoc środowiskom
polskim, dbałość o przestrzeganie praw mniejszości oraz wspieranie powrotów do kraju);
niezmieniona wysokość środków na wspieranie Polonii; wcześniejsze rozpisanie konkursu i szybsze rozdysponowanie funduszy;
wątpliwości senatorów co do priorytetu dotyczącego „wspierania powrotów do kraju”
(przeznaczone środki – 5 mln zł), a także kontynuowania przez MSZ kierunków i priorytetów wypracowanych przez Senat.
Informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych i organizacji pozarządowych na temat
wykorzystania środków z budżetu państwa
na współpracę z Polonią i Polakami za granicą w 2012 r., wspólnie z Komisją Spraw
Zagranicznych (27 XI 2012 r.): przyznanie
większości środków (82%) 3 podmiotom,
wcześniej głównym partnerom Senatu (Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Fundacja
„Semper Polonia” i Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie); uwagi przedstawicieli
organizacji pozarządowych, ich pozytywna
ocena wcześniejszego rozpisania konkursu na rok 2013 i planów wieloletnich oraz
apel o szersze konsultacje resortu z nimi;
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problemy małych organizacji polonijnych;
deklaracja corocznej publikacji dokumentu
o priorytetach współpracy z Polonią przez
resort; plany ministerstwa co do większego
wykorzystywania konsulatów do przekazywania środków finansowych organizacjom
polonijnym za granicą.
Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami
zajmowała się również sprawami związanymi z zasadniczymi celami swojej działalności, m.in. monitoringiem sytuacji Polonii i Polaków w krajach ich
zamieszkania. W omawianym okresie w kręgu zainteresowań komisji znalazły się następujące tematy:
 Sytuacja TVP Polonia (18 I 2012 r. i 12 XII 2012 r.):
zmniejszanie się jej budżetu (41% finansowania
przez MSZ), a w konsekwencji – ograniczenie możliwości produkcyjnych i liczby audycji,
wstrzymanie produkcji filmów dokumentalnych
i reportaży, a także emisji przedstawień teatralnych; konieczność zwiększenia dochodów
z reklam i sponsoringu; apele senatorów m.in.
o informowanie przez TVP Polonia o przebiegu
prac nad ustawą budżetową na rok 2012 w części dotyczącej opieki nad Polonią i Polakami za
granicą; postulat zainicjowania debaty telewizyjnej na temat nowej polityki państwa wobec Polonii i Polaków za granicą; decyzja resortu spraw
zagranicznych o zmniejszeniu finansowania na
skutek niepodjęcia przez Zarząd TVP rozmów
w celu zminimalizowania skutków niekorzystnej
umowy ze spółką Spanski Enterprise na emisję
programów dla Polonii, a w konsekwencji – brak
emisji TVP Polonia w Ameryce Północnej i Południowej.
 Sytuacja mniejszości polskiej na Litwie
(31 I 2012 r.): dofinansowywany przez Senat
projekt biblioteki internetowej „Wolne lektury”,
umożliwiający nieodpłatne korzystanie z lektur
w języku polskim na całym świecie; zapoznanie
się z działalnością Europejskiej Fundacji Praw
Człowieka na Litwie, zajmującej się promowaniem działalności obywatelskiej i ochroną praw
marginalizowanych osób i grup społecznych;
wciąż pogarszające się przestrzeganie praw
mniejszości w tym kraju, wzrost nastrojów antypolskich; krytyczna ocena przez fundację dotychczasowego sposobu finansowania zadań polonijnych; wyniki prac Polsko-Litewskiego Zespołu
Ekspertów Edukacyjnych i Przedstawicieli Mniejszości Narodowych (próby skłonienia władz
litewskich do wprowadzenia zmian w litewskiej
ustawie oświatowej, zakończone fiaskiem).
 Informacja Muzeum Historii Polski na temat
obchodów stulecia urodzin Jana Karskiego
w ramach programu „Jan Karski. Niedokończona misja” oraz programu „Jan Karski US
Centennial Campaign”; wspólnie z Komisją
Spraw Zagranicznych (14 II 2012 r.): przypomnienie losów Jana Karskiego, symbolizu-
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jących losy wielu Polaków, zmuszonych do
opuszczenia kraju po wojnie i poświęcających
swoje życie uzyskaniu przez Polskę pełnej
niepodległości; rola Jana Karskiego, jednego
z najwybitniejszych nieformalnych ambasadorów Polski w Stanach Zjednoczonych; symbol
postawy; aktualność jego dziedzictwa; działania podejmowane w ramach programu „Jan
Karski US Centennial Campaign” w Stanach
Zjednoczonych.
 Działalność Kongresu Polonii Amerykańskiej
i sytuacja Polaków i osób pochodzenia polskiego mieszkających w USA (24 IV 2012 r.):
pytania na temat działań kongresu na rzecz
zniesienia wiz dla obywateli polskich i zwiększenia liczby osób pochodzenia polskiego
w amerykańskich władzach lokalnych i federalnych; problemy społeczne Polonii amerykańskiej (jedna z najlepiej zarabiających grup
etnicznych w USA, cenieni pracownicy z wysoką pozycją w dużych firmach).
 Informacja Instytutu Spraw Publicznych na temat sytuacji polskich migrantów zarobkowych
w Holandii (8 V 2012 r.): duże zróżnicowanie
polskiej emigracji w Holandii; postrzeganie
Polaków jako bardzo pracowitych i życzliwych, łatwo asymilujących się; brak dowodów
na turystykę socjalną do Holandii z Europy
Środkowowschodniej; opinia ambasady Holandii w Polsce (duże znaczenie polskich emigrantów dla holenderskiej ekonomii); według
danych GUS w 2010 r. w Holandii – 108 tys.





Polaków; zgodnie ze źródłami holenderskimi
– 150 tys., a w sezonie letnim – nawet 200 tys.
emigrantów z Polski.
Przygotowania i realizacja programu polonijnego podczas Igrzysk XXX Olimpiady i Igrzysk
Paraolimpijskich w Londynie w 2012 r.
(29 V 2012 r. i 2 X 2012 r.): informacje na temat
przygotowań do tej imprezy; sprawozdanie
senatora Andrzeja Persona – attaché olimpijskiego w Londynie, z realizacji programu, pozytywnie przyjętego przez Polonię; duże znaczenie promocyjne dla Polski; popularyzacja
sportu oraz zbliżenie młodej i starej Polonii.
Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej
o działaniach resortu w zakresie oświaty polonijnej i oferty programowej dla szkół polonijnych (12 VI 2012 r.): około 15 tys. uczniów
w szkołach za granicą prowadzonych przez
resort; różne formy organizacyjne tych placówek (w Czechach i na Litwie – szkoły z polskim
językiem nauczania, oparte na tamtejszych
systemach edukacji; w Szwecji, na Ukrainie
i Białorusi – zajęcia z języka polskiego jako
ojczystego; w Niemczech i Rosji – nauczanie
fakultatywne języka polskiego jako obcego);
nauka w języku polskim także w szkołach społecznych (około 800), prowadzonych przez
organizacje zrzeszające szkoły i nauczycieli
lub stowarzyszenia rodziców, np. w Stanach
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Irlandii,
i przy parafiach, m.in. w Niemczech, Francji,
Argentynie i na Ukrainie; możliwość nauczania języka polskiego i w języku polskim w systemie e-learningu i w warunkach domowych.
Informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych
i Ministerstwa Edukacji Narodowej na temat
planowanej zmiany funkcjonowania szkolnych
punktów konsultacyjnych przy polskich placówkach dyplomatycznych oraz dofinansowania
szkół społecznych (16 X 2012 r.): posiedzenie
zwołane w związku ze skargami szkół polskich
za granicą, dotyczącymi planowanych zmian
w funkcjonowaniu szkolnych punktów konsultacyjnych, a także trudnej sytuacji finansowej
szkół społecznych i ich nierównego traktowania w porównaniu z innymi formami oświaty
polskiej za granicą; niekorzystanie przez część
uczniów pochodzenia polskiego za granicą
z żadnej z form nauczania języka polskiego,
m.in. z powodu niewydolności placówek –
szczególnie trudna sytuacja w Wielkiej Brytanii;
konieczność tworzenia nowych punktów nauczania, a także uspołeczniania finansowanych
z polskiego budżetu szkół przy ambasadach.
Informacja nowo założonej Fundacji na rzecz
Mediów Polskojęzycznych za Granicą „W-Z”
(2 X 2012 r.): cele fundacji; tworzenie portalu „PoloniaPost”, powstającego z inicjatywy
dziennikarzy obecnych na XX Forum Mediów
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Polonijnych w Tarnowie, mającego umożliwić
konsolidację i aktywizację mediów polonijnych zarówno na świecie, jak i w poszczególnych krajach w sposób odpowiadający potrzebom współczesnych odbiorów.
 Informacja Stowarzyszenia Szkoła Liderów
o rezultatach Kongresu Liderów oraz o planowanych w 2013 r. inicjatywach skierowanych
do młodzieży polonijnej (11 XII 2012 r.): zorganizowanie w 2012 r., w ramach programu
IV Szkoła Liderów Polonijnych, Szkoły Liderów Polonijnych Ameryki Północnej, szkolenia liderskiego w Irlandii i Rosji, Szkolenia
Liderów Organizacji Studenckich w Wielkiej
Brytanii, zjazdu absolwentów Szkoły Liderów
Polonijnych z Ameryki Południowej i szkolenia specjalistyczne dla absolwentów, zjazdu
absolwentów Szkoły Liderów Polonijnych;
przygotowanie narzędzi internetowych wspomagających współpracę liderów polonijnych
i wymianę doświadczeń z polskimi liderami
i organizacjami (baza absolwentów, „Liderzy
na Facebooku”, „Przenocuj lidera”); inicjatywy planowane w 2013 r.: Szkoła Liderów Polonijnych Europy Zachodniej i Szkoła Liderów
Polonijnych Południa (Australia, Nowa Zelandia, RPA), szkolenie liderskie w Nowym Jorku,
szkolenie samorządowe w Irlandii, szkolenie
liderów organizacji młodych profesjonalistów
w Kanadzie, zjazd absolwentów Szkoły Liderów Polonijnych, Szkoła Animatorów Polonijnych w Rosji.
24 XI 2012 r. w Senacie, z inicjatywy senackiej
Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za
Granicą oraz sejmowej Komisji Kultury i Środków
Przekazu, odbyła się konferencja, poświęcona problemom mediów polskojęzycznych na Litwie. W opinii uczestników, mądra konsolidacja mediów polskich
na Litwie oraz atrakcyjna prezentacja i szeroki dostęp
do polskiej kultury w tym kraju to kierunki, w których
powinny one podążać. Jak wskazał Walenty Wojniłło
z portalu internetowego „Wilnoteka”, polskie media
na Litwie działają na rzecz 3 grup odbiorców: społeczności polskiej na Litwie, Litwinów i osób innej narodowości, znających język polski. Podkreślił, że nie
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tylko popularyzują one znajomość języka polskiego,
ale także walczą o utrzymanie rangi polszczyzny wobec obserwowanej jej dewaluacji. W związku z tym
przed polskimi mediami stoją ogromne wyzwania.
Zdaniem Romualda Mieczkowskiego z kwartalnika
„Znad Wilii”, media polskie na Litwie są najbardziej
profesjonalne i zróżnicowane, mają różnorodnych
odbiorców, a to decyduje o zachowaniu tożsamości narodowej. Media polskie na Białorusi, Ukrainie
i w Rosji są w znacznie gorszej sytuacji.
Podczas dyskusji mówiono także o potrzebie promocji w Polsce działalności naszych rodaków za granicą, o konieczności dotarcia do młodego pokolenia
i poznania jego potrzeb, a także o potrzebie mądrej
konsolidacji polskich mediów, tak by mogły swoją
ofertę kierować nie tylko do środowiska polskiego,
ale też litewskiego. W ocenie wiceministra spraw zagranicznych Janusza Ciska, wyniki wyborów na Litwie
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i sukces Polaków pokazały, że tamtejsze polskie media
i polska społeczność potrafią się zmobilizować. Jego
zdaniem, rola polskich mediów na Litwie powinna polegać na budowaniu zaplecza polskiej mniejszości.
Konferencja w Senacie była już 2. spotkaniem
służącym wymianie doświadczeń dziennikarzy z Polski i Litwy. Pierwsze odbyło się w Wilnie
15–18 IV 2012 r. z udziałem senator Barbary Borys-Damięckiej. Organizatorom obu konferencji
chodziło przede wszystkim o wypracowanie propozycji zmian niezbędnych do rozwoju i poprawy
konkurencyjności mediów polskojęzycznych na
Litwie. Dla dziennikarzy polskojęzycznych z Litwy
25 XI 2012 r. przygotowano spotkania w stołecznych redakcjach i agencjach medialnych.
Ponieważ komisja emigracji szczególną wagę
przywiązuje do wspierania organizacji polskich
i polonijnych za granicą, troski o polskie dziedzictwo narodowe, a także do kultywowania pamięci
o wydarzeniach ważnych dla polskiej diaspory, senatorowie odbywają szereg podróży, by uczestniczyć w zjazdach społeczności polskich za granicą
czy odbywających się tam uroczystościach rocznicowych. W omawianym okresie senator Andrzej
Person uczestniczył w pracach kapituły honorowej
nagrody „Dziennika Polskiego” „Człowiek Roku”.
Uroczysta gala odbyła się 22 I 2012 r. w Polskim
Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w Londynie. Senator Stanisław Gogacz reprezentował komisję podczas uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 maja
w Winnicy i Chmielnickim na Ukrainie. Senatorowie
Andrzej Person, Barbara Borys-Damięcka i Łukasz
Abgarowicz, na zaproszenie Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Rady Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa, 5–7 VI 2012 r. wzięli
udział w obchodach 70. rocznicy wyjścia Polskich
Sił Zbrojnych z ZSRR. Senatorowie Janina Saga-

towska i Andrzej Person 5–7 X 2012 r. w Teheranie
uczestniczyli w obchodach 70. rocznicy wymarszu
armii gen. Władysława Andersa i ewakuacji polskich
uchodźców wojennych z ZSRR do Iranu. Spotkali się z osobami, które jako polskie dzieci – tułacze
znalazły się w Iranie, gdzie czekały na możliwość
powrotu do ojczyzny. Senator Marek Konopka
5–9 IX 2012 r. wziął udział w 14. Dniach Polskich
„Bliżej siebie” w Rumunii (m.in. wizytacja finansowanej z budżetu Kancelarii Senatu rozbudowy Domu
Polskiego w Nowym Sołońcu; międzynarodowe
sympozjum „Polsko-rumuńskie związki historyczne
i kulturowe” w Suczawie; dożynki polskie w Nowym Sołońcu z udziałem artystycznych zespołów
polonijnych). 4 XI 2012 r. w Moskwie senator Marek
Konopka uczestniczył także w V Zjeździe Kongresu
Polaków w Rosji, połączonym z obchodami 20-lecia
tej organizacji. Senatorowie Anna Aksamit, Witold
Gintowt-Dziewałtowski i Mieczysław Gil, na prośbę przewodniczącego Akcji Wyborczej Polaków
na Litwie Waldemara Tomaszewskiego, skierowaną
do marszałka Bogdana Borusewicza, wzięli udział
w misji obserwacyjnej podczas wyborów do Sejmu
Republiki Litewskiej, przeprowadzonych 14 X 2012 r.
Senator Barbara Borys-Damięcka weszła w skład
kapituły drugiej edycji konkursu „Polak roku 2012
w Królestwie Niderlandów”. Uroczystość wręczenia
nagród odbyła się 17 XI 2012 r. w Hadze. Senator
Robert Dowhan 18 XI 2012 r. reprezentował komisję podczas uroczystego wieczoru z okazji 125-lecia
Klubu Polskiego w Pradze. Tego samego dnia senatorowie Łukasz Abgarowicz i Stanisław Gogacz wzięli
udział w Zjeździe Polaków na Białorusi. Senator Piotr
Zientarski 7–9 XII 2012 r. uczestniczył w Kongresie
Organizacji Polskich w Niemczech, mającym zainicjować dialog między organizacjami polonijnymi
w Niemczech.

155

IV

ZESPOŁY
SENACKIE
I PARLAMENTARNE

ZESPOŁY SENACKIE I PARLAMENTARNE

J

edną z form aktywności parlamentarnej, oprócz
działalności legislacyjnej czy członkostwa w klubach i kołach, jest praca w zespołach zrzeszających
senatorów i posłów zainteresowanych określoną
problematyką lub formą działalności społecznej,
kulturalnej, gospodarczej, a także tych pragnących
kultywować tradycję czy promować dany region
i rozwiązywać jego problemy. Zespoły, działające
na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła
i senatora oraz regulaminów Senatu i Sejmu, to apolityczne grupy, które swój cel, sposób funkcjonowania i wewnętrzną organizację ustalają samodzielnie.
Członkostwo w zespołach jest ważnym uzupełnieniem działalności parlamentarzystów w komisjach
branżowych i daje im możliwość nieco innego spojrzenia na wybrane problemy kraju, a nawet świata,
o czym może świadczyć np. powołanie parlamentarnych zespołów: ds. Afryki czy Obrony Chrześcijan
na Świecie. Zespoły umożliwiają większą swobodę
działania i pozwalają wyjść poza bieżącą działalność
legislacyjną. Z kadencji na kadencję są coraz popularniejszą formą aktywności parlamentarzystów, co
dowodzi skuteczności działania.
W obecnej, VIII kadencji Senatu powołano 9 zespołów, których członkami są wyłącznie senatorowie:
 Senacki Zespół ds. Wychowania Młodego Pokolenia,
 Senacki Zespół Energii Odnawialnej,
 Senacki Zespół Infrastruktury,
 Senacki Zespół Popularyzacji Kultury i Rozwoju Czytelnictwa,
 Senacki Zespół Przyjaciół Warmii i Mazur,
 Senacki Zespół Spółdzielczy,
 Senacki Zespół Strażaków,
 Senacki Zespół Wymiany Gospodarczej z Zagranicą,
 Zespół Senatorów Województwa Śląskiego.
Senatorowie VIII kadencji są także członkami
57 spośród 100 utworzonych dotychczas zespołów
parlamentarnych. Dla porównania, w poprzedniej
kadencji parlamentu działało 69 zespołów, a senatorowie uczestniczyli w pracy 6 zespołów senackich
i 32 parlamentarnych. Kancelaria Senatu zapewnia
obsługę organizacyjną 14 zespołów parlamentarnych, którym przewodniczą senatorowie. Są to:
 Kaszubski Zespół Parlamentarny,
 Parlamentarny Zespół ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej,
 Parlamentarny Zespół ds. Dzieci,
 Parlamentarny Zespół ds. Harcerstwa w Polsce i poza Granicami Kraju,
 Parlamentarny Zespół ds. Leśnictwa, Ochrony
Środowiska i Tradycji Łowieckich,
 Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych,






Parlamentarny Zespół ds. Zielonej Gospodarki,
Parlamentarny Zespół Kociewski,
Parlamentarny Zespół Lotnictwa,
Parlamentarny Zespół Małych i Średnich
Przedsiębiorstw,
 Parlamentarny Zespół Obrony Chrześcijan na
Świecie,
 Parlamentarny Zespół Polska – Rosja – Gospodarka,
 Parlamentarny Zespół „Przyjaźni Środowisku”,
 Parlamentarny Zespół Sportu na Wsi.
Wśród innych zespołów parlamentarnych, do
których należą także senatorowie, warto wymienić
te zajmujące się sprawami regionów, reprezentowanych przez parlamentarzystów wchodzących
w ich skład: dolnośląski, małopolski, lubelski, zachodniopomorski, łódzki, karpacki, karkonosko-izerski, pomorski czy Polski wschodniej. Działalność zespołów koncentruje się wokół tematyki
branżowej – energetyki czy leśnictwa, a także wokół zainteresowań ich członków, np. Parlamentarna Grupa Rowerowa czy Parlamentarny Zespół
Narciarstwa i Turystyki. Parlamentarzyści tworzą
również zespoły, aby rozwiązać konkretny problem. Przykładem może być powołanie do życia
Parlamentarnego Zespołu ds. przywrócenia ekspresowych i pośpiesznych połączeń pasażerskich
na trasie Wrocław – Opole – Częstochowa. Posłowie i senatorowie tworzą zespoły w celu wspierania i obrony ważnych, ich zdaniem, wartości czy
zjawisk lub przeciwdziałania im. Tak powstały: Parlamentarny Zespół ds. Harcerstwa w Polsce i poza
Granicami Kraju, Parlamentarny Zespół na rzecz
Ochrony Życia i Rodziny, Parlamentarny Zespół
Przyjaciół Harcerstwa, Parlamentarny Zespół ds.
Obrony Demokratycznego Państwa Prawa, Parlamentarny Zespół ds. Obrony Wolności Słowa,
Parlamentarny Zespół ds. Usunięcia z Przestrzeni
Publicznej Symboli Nazizmu i Komunizmu, Parlamentarny Zespół ds. Przeciwdziałania Ateizacji
Polski. Chodzi także o poszukiwanie rozwiązań
konkretnych problemów, dotyczących stosunkowo niewielkich grup społecznych – w tym celu powstały Parlamentarny Zespół ds. Chorób Rzadkich
czy Parlamentarna Grupa ds. Autyzmu. Istnieją także zespoły zrzeszające przedstawicieli określonych
środowisk, np. Parlamentarny Zespół Wychowanków i Sympatyków Ruchu Światło – Życie, Akcji
Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
czy Parlamentarny Zespół Profesorów.
W 2012 r. zespoły obsługiwane przez Kancelarię
Senatu ponad 80 razy zebrały się na swoich posiedzeniach, zorganizowały także szereg wystaw i konferencji.
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Zespoły senackie
19 I 2012 r. ukonstytuował się Senacki Zespół ds.
Wychowania Młodego Pokolenia, pod przewodnictwem senatora Kazimierza Wiatra, mający podejmować działania na rzecz dobrego wychowania dzieci
i młodzieży. Senatorowie wyrazili chęć kontynuowania
prac rozpoczętych w poprzednich kadencjach parlamentu, włączenia się w pracę nad ustawą oświatową
i nawiązania bliższej współpracy z resortami edukacji
i sportu, a także zajęcia się zrównoważonym rozwojem dzieci i młodzieży poprzez aktywność sportową.
Senacki Zespół Energii Odnawialnej, kierowany
przez senatora Norberta Obryckiego, za cel obrał sobie podejmowanie działań zwiększających wiedzę na
temat wykorzystania energii odnawialnej w Polsce,
a także wspieranie działalności instytucji wprowadzających te technologie do praktyki gospodarczej.
27 III 2012 r. senatorowie spotkali się z Januszem Politowskim, szefem nowo utworzonego w Ministerstwie
Gospodarki Departamentu Energii Odnawialnej.
Rozmawiano o pracach nad projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii, przygotowaniu założeń
do nowelizacji ustaw: o biokomponentach i paliwach
ciekłych oraz o systemie monitorowania i kontroli jakości paliw. Tematem posiedzenia 8 XI 2012 r. był stan
aktualny i perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej
jako fragmentu energetyki odnawialnej w Polsce,
a także stan prac nad projektem ustawy o energetyce odnawialnej. Zapoznano się z przygotowanym
przez Instytut Energetyki Odnawialnej raportem dotyczącym szans i możliwości, a także barier i ograniczeń rozwoju energetyki odnawialnej. W dokumencie zwrócono m.in. uwagę na wielkość zasobów
i konkurencyjność energetyki wiatrowej, a także na
uwarunkowania gospodarcze i środowiskowe. Do raportu odniesiono się też w kontekście projektowanej
ustawy o odnawialnych źródłach energii. Zdaniem
senatorów, zbyt mało jest informacji o korzyściach
z wykorzystywania energii odnawialnej, często pojawia się dezinformacja, brakuje także programów
propagujących rozwój energetyki wiatrowej. Za
najważniejsze bariery rozwoju energetyki wiatrowej
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uznano ograniczenia planistyczne i środowiskowe,
wynikające z braku jasno określonych regulacji dotyczących lokalizacji elektrowni wiatrowych, a także
bariery w finansowaniu.
Cele Senackiego Zespołu Infrastruktury, kierowanego przez senatora Stanisława Koguta, to wspieranie
modernizacji polskiego transportu w interesie harmonijnego rozwoju gospodarczego kraju, ochrona interesów pasażerów i innych nabywców usług przewozowych, a także ochrona integralności polskiego systemu
transportowego i wspieranie rozwoju infrastruktury
technicznej kraju. Na posiedzeniu 16 III 2012 r., w którym wziął udział wiceminister transportu Andrzej
Massel, senatorowie zajęli się kondycją kolei regio-
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nalnych. Zapoznali się z najważniejszymi danymi
dotyczącymi spółki Przewozy Regionalne: stanem
kolei regionalnych, wielkością wykonywanych przewozów, restrukturyzacją zatrudnienia, wynikami
i planami finansowymi. 15 X 2012 r. zespół zorganizował konferencję, poświęconą bezpieczeństwu
w publicznym transporcie zbiorowym, w której wzięli
udział przedstawiciele Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Urzędu Transportu Kolejowego, Zarządu Transportu Miejskiego
w Warszawie, PKP PLK, Przewozów Regionalnych,
Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji, Izby Gospodarczej Transportu
Lądowego, a także związkowcy. Jako czynniki wpływające na bezpieczeństwo w publicznym transporcie
zbiorowym wskazywano m.in. właściwe sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem przez podmioty
działające na rynku kolejowym, stan techniczny infrastruktury i taboru kolejowego, organizację ruchu,
warunki wykonywania przewozów, w tym towarów
niebezpiecznych, kwalifikacje zawodowe i należyte wykonywanie obowiązków przez pracowników
bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem ruchu
na liniach kolejowych oraz prowadzących pojazdy
kolejowe, a także kradzieże i dewastacje infrastruktury. Posiedzenie zespołu 25 X 2012 r. poświęcono
finansowaniu infrastruktury kolejowej ze środków
publicznych. Przypomniano, że projekty kolejowe
są finansowane z budżetu państwa, ze środków
Unii Europejskiej i własnych. Przepływ środków nie
jest jednak zadowalający. Wskazywano m.in. na konieczność skrócenia czasu oczekiwania na refundację ze środków unijnych i z budżetu krajowego
(obecnie to średnio 140 dni). Poinformowano, że
w latach 2013–2015 na samą infrastrukturę kolejową zostanie przekazanych 30 mld zł.
Senacki Zespół Popularyzacji Kultury i Rozwoju
Czytelnictwa, któremu przewodniczy senator Barbara Borys-Damięcka, za swoje najważniejsze zadania
uznał podniesienie poziomu czytelnictwa w Polsce,
wspieranie działalności instytucji kultury, bibliotek
publicznych i szkolnych, a także misji mediów elektronicznych oraz upowszechnianie digitalizacji zasobów książkowych. Dlatego 27 III 2012 r. senatorowie
zajęli się stanem czytelnictwa w Polsce w świetle
ostatnich badań (56% pytanych nie czyta książek),

a także próbowali zaproponować rozwiązania wpływające na poprawę sytuacji. Jak stwierdzano, brak
zainteresowania czytelnictwem może mieć poważne
konsekwencje, np. w postaci budowania mniej kreatywnego społeczeństwa. Jako antidotum wskazywano m.in. tworzenie sieci dobrze wyposażonych
bibliotek, oferujących także kursy komputerowe,
możliwość uzyskania porady czy różnego rodzaju
wydarzenia kulturalne. Proponowano również łączenie bibliotek szkolnych z bibliotekami gminnymi.
Zdaniem senatorów, instytucją promującą czytelnictwo powinna być telewizja publiczna. Potrzebne są
zarówno przemyślane działanie lobbingowe, inicjatywy promujące czytelnictwo i jego zalety, jak i kształtowanie właściwych wzorców. Jak wskazywano,
problemy to m.in. złe wyposażenie bibliotek, a także
brak środków na uzupełnianie księgozbioru i wysoka
cena książek. Członkowie zespołu 8 XI 2012 r. zapoznali się też z prezentacją oryginalnego pomysłu
wspierania czytelnictwa PO —— CIĄG DO POEZJI,
opartego na konkretnym i chwytliwym działaniu. Zaprezentowała go pomysłodawczyni Marlena Zynger,
poetka i animatorka kultury.
10 V 2012 r., pod przewodnictwem senatora Stanisława Gorczycy, rozpoczął działalność Senacki
Zespół Przyjaciół Warmii i Mazur. Powołując go,
senatorowie postanowili działać na rzecz promocji
i wszechstronnego rozwoju Warmii i Mazur. Planowano m.in. zorganizowanie w Senacie wystawy promującej Warmię i Mazury, na którą składałyby się
zrobione z lotu ptaka zdjęcia, promujące inne niż Giżycko czy Mikołajki atrakcyjne turystycznie miejsca
na Warmii i Mazurach.
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1 II 2012 r. swoją działalność zainaugurował Senacki Zespół Spółdzielczy pod przewodnictwem
senatora Henryka Ciocha. Cele zespołu to promocja
spółdzielczości i wspieranie modernizacji polskiego
sektora spółdzielczego w kontekście harmonijnego
rozwoju gospodarczego kraju. Członkowie zespołu
włączyli się w obchody Światowego Roku Spółdzielczości, ogłoszonego w 2012 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych, m.in. w przygotowanie senackiej konferencji „100 lat spółdzielczości – wyzwania
na przyszłość”, zorganizowanej 22 III 2012 r. przez
Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z inicjatywy zespo-

łu 9 XI 2012 r. otwarto w Senacie pierwszą w parlamencie wystawę poświęconą polskiej spółdzielczości
„Spółdzielczość w czasach zaborów i Polski niepodległej”, przygotowaną przez Muzeum Historii Spółdzielczości w Warszawie. Zdaniem prezesa Krajowej Rady
Spółdzielczej prof. Alfreda Domagalskiego, debata na
temat spółdzielczości koncentruje się na ogół wokół
rozwiązań prawnych, a chodzi także o ukazanie znaczącej społecznej roli ruchu spółdzielczego. W Polsce
nie brak bowiem środowisk, które utożsamiają spółdzielczość z okresem PRL-u i uważają, że powinna
zniknąć wraz ze zmianą ustroju. Celem wystawy było
uświadomienie potrzeby współpracy, wzajemnej pomocy i współodpowiedzialności, a idea spółdzielcza
ma ogromny wkład w budowanie struktur demokratycznego państwa. Na wystawie zaprezentowano kilkadziesiąt plansz przedstawiających historię polskiej
spółdzielczości zarówno podczas zaborów, jak i po
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odzyskaniu nieodległości i w czasie okupacji niemieckiej, a także kształtowanie się ruchu spółdzielczego
w Anglii, Francji i Niemczech, począwszy od połowy
XIX w. Ukazano wielonurtowość polskiej spółdzielczości, działającej zarówno na wsi, jak i w miastach,
a także różnorodność jej form: kasy oszczędnościowo-pożyczkowe, spółdzielnie rolnicze, spożywcze,
mleczarskie, wytwórcze czy budowlano-mieszkaniowe. Przypomniano również wybitnych animatorów
polskiego ruchu spółdzielczego. Zespół zdecydował
także o przygotowaniu inicjatywy ustawodawczej dotyczącej ustawy o spółdzielniach uczniowskich, które
mimo ponad 100-letniej tradycji nie mają żadnego
umocowania prawnego, a stanowią znakomity przykład uczenia przedsiębiorczości. W ramach zespołu
13 VI 2012 r. powołano grupę (senatorowie: Andżelika Możdżanowska, Kazimierz Kleina, Tadeusz Kopeć i Jan Filip Libicki), przygotowującą projekt ustawy
o spółdzielniach uczniowskich.
Zadaniem Senackiego Zespołu Strażaków jest
dbanie o sprawy bezpieczeństwa pożarowego państwa sprawowanego zarówno przez państwowe służby ochrony przeciwpożarowej, jak i służby niezawodowe, czyli Ochotnicze Straże Pożarne. 15 IX 2012 r.,
podczas XIII Zjazdu Krajowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, przewodniczący zespołu
senator Zbigniew Meres został wybrany na jego wiceprezesa. 24 VII 2012 r. wspólnie z Komisją Zdrowia zespół zajął się hiperbarią jako metodą leczenia
zatrucia tlenkiem węgla. Jak podkreślano, w Polsce
powinno być więcej ośrodków hiperbarii tlenowej,
czyli leczenia osób zatrutych tlenkiem węgla (czad)
tlenem pod wysokim ciśnieniem. Około 80% zaczadzeń powodują źle funkcjonujące gazowe ogrzewacze wody. Z powodu wykonywanego zawodu zacza-
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dzeniem szczególnie zagrożeni są strażacy, górnicy
i hutnicy. 11 XII 2012 r. zespół zorganizował konferencję „Standardy działania służb publicznych w odniesieniu do wypadków drogowych”. Podsumowano
na niej m.in. dotychczasowe doświadczenia z funkcjonowania Państwowego Ratownictwa Medycznego. Omówiono rolę Państwowej Straży Pożarnej
w usuwaniu skutków i pomocy ofiarom wypadków
drogowych. Mówiono o roli Ochotniczej Straży Pożarnej w systemie ratowniczo-gaśniczym.
2 II 2012 r., pod przewodnictwem senatora Norberta Obryckiego, powołano Senacki Zespół Wymiany Gospodarczej z Zagranicą, którego celem
jest przede wszystkim wspieranie modernizacji polskiego handlu zagranicznego i działań służących doskonaleniu wymiany międzynarodowej. 17 X 2012 r.
omówiono wymianę gospodarczą Polski z państwami afrykańskimi, a także pomoc rozwojową udzielaną
im przez nasz kraj. Afryka jest dla Polski kontynentem
ogromnych możliwości, a wykorzystanie jej potencjału nie niesie za sobą wielkich nakładów finansowych.
Wymaga jedynie koordynacji prac między resortami
spraw zagranicznych i gospodarki i wsparcia parlamentarzystów zrzeszonych w grupach bilateralnych,

komisjach spraw zagranicznych i zespołach parlamentarnych. Jak podkreślano, w perspektywie kilkunastu lat kontynent afrykański może dysponować największym światowym zasobem surowcowym, m.in.
ropy i gazu. Dlatego należy szukać różnych dróg
współpracy gospodarczej, wspartej pozytywnym lobbingiem na poziomie parlamentarnym.
W celu wspierania działań na rzecz wszechstronnego rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturowego Śląska 9 V 2012 r. powołano Zespół Senatorów Województwa Śląskiego, który zajmuje
się także popularyzowaniem wartości regionalnych
oraz rozwojem regionalnej edukacji, promocją i upowszechnianiem wiedzy o kulturze i historii Śląska.
Podczas prac zespołu, pod przewodnictwem senatora Bogusława Śmigielskiego, poruszano m.in. kwestie języka śląskiego oraz korzyści i strat, jakie może
przynieść województwu śląskiemu uchwalenie nowej
ustawy metropolitalnej. Z zainteresowaniem senatorów spotkały się obchody 90. rocznicy przyłączenia
Górnego Śląska do Polski (23 V 2012 r.). Jak podkreślano, podstawowym zadaniem zespołu jest wspieranie integrowania się regionów Śląska i pokazywanie
go jako całości. Zwracano uwagę na znaczenie promowania województwa w mediach ogólnopolskich.
Członkowie zespołu 2 VIII 2012 r. spotkali się z minister rozwoju regionalnego Elżbietą Bieńkowską, która
przedstawiła informację na temat programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2014–2020. Największy wzrost
środków unijnych przewiduje się na badania naukowe, innowacyjność, gospodarkę niskoemisyjną, ale
także na cele społeczne: wzrost zatrudnienia, ograniczenie wykluczenia społecznego, edukację i przeciwdziałanie ubóstwu oraz transport. Zdecydowanie
mniej środków zaplanowano na programy dotyczące
kultury i turystyki oraz na komercyjne przedsięwzięcia w sferze rekreacji.

Zespoły parlamentarne kierowane przez senatorów
Celem Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego,
pracującego pod przewodnictwem senatora Kazimierza Kleiny, jest działanie na rzecz wszechstronnego
rozwoju Kaszub i Pomorza. Podczas posiedzeń zespołu w 2012 r. mowa była m.in. o uroczystościach
związanych ze społecznością kaszubską. Zapoznano
się również (14 VI 2012 r.) z rezultatami wizyty posłów z sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych
i Etnicznych na Kaszubach. Jak podkreślano, nadal
problemem jest kształcenie kadry nauczającej języka
kaszubskiego. W omawianym okresie zespół zorganizował w parlamencie 2 ekspozycje. 25 IV 2012 r.
w Sejmie otwarto wystawę „Z kaszubsko-słowiańskich
i polskich losów Pomorza Zachodniego”, przygotowaną przez Szczeciński Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego wspólnie z Archiwum Państwowym
w tym mieście. Zaprezentowano na niej dokumenty

archiwalne ukazujące wiele ciekawych, a często szerzej nieznanych faktów z historii Szczecina i Pomorza
Zachodniego. „Jest tylko kilka takich enklaw polskości
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na świecie” – mówił marszałek Bogdan Borusewicz,
otwierając z kolei 3 X 2012 r. w Senacie wystawę „Kaszuby polskie – Kaszuby kanadyjskie”, przygotowaną
przez zespół wspólnie z Ambasadą Kanady w Warszawie. Jak podkreślił marszałek, Senat wspiera naszych
rodaków za granicą i pamięta o nich, dlatego właśnie
w jego siedzibie zaprezentowano wystawę ukazującą
Kaszubów, od ponad 150 lat mieszkających w Kanadzie, którzy do dziś zachowali nie tylko świadomość
swojego pochodzenia, ale także piękny język kaszubski. Kanadyjski charge d’affaires Greg Houlahan podkreślił, że społeczność kaszubska niezwykle aktywnie
włącza się w życie Kanady i przyczynia do jej rozwoju.
Na ekspozycję złożyły się zdjęcia ukazujące wiejską
wspólnotę, znaną jako „polsko-kaszubskie serce Kanady”, a także fotografie zakątków polskiego Pomorza Wschodniego, zamieszkanego przez Kaszubów.
W 2012 r. z inicjatywy zespołu ukazał się zeszyt zespo-
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łów senackich nr 12/2012 „Społeczność kaszubska
w procesie przemian. Kultura, tożsamość, język” pod
redakcją senatora Kazimierza Kleiny i Cezarego Obracht-Prondzyńskiego, zaprezentowany 17 VII 2012 r.
w siedzibie Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego
w Starbieninie. Mówiono m.in. o aktualnych sprawach
kaszubskich, promowaniu lokalnej kultury i sztuki. Poruszono także kwestię wychowania z poszanowaniem
tradycji kaszubskiej, przekazywania wartości i umiejętnego łączenia spraw kaszubskich z rozwojem gospodarczym i myśleniem o przyszłości regionu i jego
mieszkańców. Publikacja spotkała się z pozytywnym
przyjęciem, nie zabrakło jednak głosów o potrzebie
bardziej krytycznego spojrzenia na środowisko Kaszubów. W spotkaniu wzięła udział minister Ewa Polkowska, szef Kancelarii Senatu, która w imieniu marszałka
Bogdana Borusewicza przekazała przedstawicielom
Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego medal Senatu.
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W 2012 r. kolejną kadencję, pod przewodnictwem
senator Jadwigi Rotnickiej, pracował Parlamentarny
Zespół ds. Dróg Wodnych i Turystki Wodnej, powołany m.in. w celu wprowadzania ułatwień legislacyjnych dotyczących uprawiania turystyki wodnej,
a także popularyzacji żeglugi śródlądowej. Zespół
30 V 2012 r. zapoznał się z „Koncepcją rewitalizacji
drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi
a Kanałem Augustowskim na terenie województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego”, której projekt przedstawił marszałek województwa

czy niepełna informacja o danym regionie turystycznym. Na posiedzeniu 14 XII 2012 r., poświęconym
Dolnej Wiśle – Bydgoskiemu Węzłowi Wodnemu,
zapoznano się m.in. z obecnym stanem rzeki i perspektywami jej zagospodarowania, działaniami rządu,
ukierunkowanymi na aktywizację gospodarczą i zagospodarowanie Dolnej Wisły, a także tymi podejmowanymi przez samorządy wojewódzkie na rzecz rewitalizacji dróg wodnych, ze szczególnym uwzględnieniem
Dolnej Wisły. Mowa była także o zagospodarowaniu
obszarów nadwodnych na rzekach uregulowanych.

warmińsko-mazurskiego Jacek Protas. Jak stwierdziła wiceminister transportu Anna Wypych-Namiotko,
duże projekty mające na celu poprawienie stanu
dróg śródlądowych muszą pozostać w gestii administracji rządowej. Ich przygotowanie z odpowiednim
wyprzedzeniem pozwoli skutecznie aplikować o fundusze z Unii Europejskiej. Wskazywano na potrzebę
podjęcia działań o charakterze interdyscyplinarnym,
co niesie za sobą rozwój lokalnych środowisk i nowe
miejsca pracy, zwiększa aktywność mieszkańców
regionu. W 2012 r. zespół patronował Festiwalowi
„Missisipi Warta Blues”. Celem przedsięwzięcia jest
promowanie i ożywienie turystyki wodnej na „Wielkiej Pętli Wielkopolski” (Pętla Wielkopolsko-Lubusko-Kujawska), blisko 700-kilometrowym szlaku wodnym. Zdaniem członków zespołu, trudności, jakie
napotykają użytkownicy dróg wodnych w Polsce, to
zbyt mała liczba przystani i profesjonalnych marin, nie
zawsze odpowiednie oznakowanie szlaków wodnych

W 2012 r. jednym z najbardziej aktywnych zespołów był Parlamentarny Zespół ds. Dzieci, pracujący
pod kierownictwem senator Alicji Chybickiej. Jego
cele to podejmowanie działań na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, promocji zdrowia,
kultury fizycznej i działań edukacyjnych służących
młodemu pokoleniu, a także bezpieczeństwa dzieci.
Zespół wyznaczył sobie następujące zadania: stworzenie projektu specjalnej ustawy dotyczącej dzieci
i wskazanie w prawodawstwie innych koniecznych
zmian w tym zakresie, wniesienie poprawki do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, spowodowanie objęcia badaniami raz w roku każdego dziecka w Polsce.
Zespół spotkał się 18 I 2012 r. z rzecznikiem praw
dziecka Markiem Michalakiem, który mówił m.in.
o potrzebie zagwarantowania dzieciom właściwej
opieki medycznej i jej powszechnej dostępności
oraz zaproponował podjęcie pracy nad przygoto-
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waniem, wzorem innych krajów, ustawy o dzieciach.
Zespół pracował nad projektem ustawy realizującej
postulaty zawarte w Konwencji o prawach dziecka
(15 II 2012 r.). Postanowił także propagować akcję
„Bezpieczny lód”, uświadamiającą dzieciom w wieku 7–10 lat zagrożenia wiążące się z zabawami na
lodzie i popularyzującą umiejętności niesienia pomocy. Członkowie zespołu 24 IV 2012 r. wzięli też
udział w, zorganizowanej we Wrocławiu, konferencji
„Standardy w pediatrii”, podczas której mówiono
m.in. o profilaktyce w pediatrii i potrzebie wykonywania u dzieci badań profilaktycznych przynajmniej
raz do roku. Zwracano uwagę na niedoskonały kalendarz szczepień i zbyt małe finansowanie procedur
pediatrycznych, a także na potrzebę powstawania
konsultacyjnych poradni pediatrycznych. Zajęto się
również problemami: wychowania przedszkolnego

(25 V 2012 r.); finansowania budowy szpitala dziecięcego, będącego ostatnim etapem utworzenia w województwie zachodniopomorskim Centrum Opieki
nad Kobietą i Dzieckiem (13 VI 2012 r.); uzdrowisk
dla dzieci i młodzieży (13 VI 2012 r.). Wskazywano
na konieczność istnienia placówek tego typu, niezbędnych zwłaszcza w leczeniu chorób przewlekłych, i potrzebę ich prywatyzacji ze względu na nierentowność.
Tematem posiedzenia zespołu 25 VII 2012 r. była sytuacja szkół w uzdrowiskach w świetle planowanych
przekształceń własnościowych. Po zapoznaniu się
z tymi problemami zespół 25 VII 2012 r. przyjął stanowisko w sprawie leczenia uzdrowiskowego dzieci
w świetle planowanych przekształceń własnościowych uzdrowisk. W dokumencie napisano m.in., że
niska frekwencja w szpitalach uzdrowiskowych i sanatoriach dla dzieci spowodowana jest w dużej mierze złą sytuacją ekonomiczną rodzin dzieci kierowanych na tego typu leczenie. Dlatego zwrócono się do
ministra pracy i polityki społecznej o wskazanie możliwości dofinansowania zarówno samego wyjazdu do
uzdrowiska, jak i pobytu dziecka w nim. Zaapelowano do ministra zdrowia i prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o zwiększenie środków na finansowanie sanatoriów dziecięcych, a do ministra edukacji
narodowej – o monitorowanie sytuacji szkolnictwa
w uzdrowiskach. Jak stwierdzono, połączone dzia-
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łania właściwych resortów mogą przyczynić się do
zwiększenia liczby dzieci korzystających z leczenia
uzdrowiskowego bez utraty możliwości nauczania
w czasie leczenia. W swoich pracach Parlamentarny
Zespół ds. Dzieci podejmował także inne aktualne
tematy. Były to: problemy finansowe oddziałów klinik
pediatrycznych i ich zadłużenie (17 X 2012 r.); raport
UNICEF na temat ubóstwa dzieci (w Polsce w ubóstwie żyje około 1 mln dzieci, a deprywacją dotknięte
jest co 5 dziecko); zagadnienia dotyczące dziecka
w mediach (8 XI 2012 r.), udary mózgu u dzieci, nie-

komercyjne badania kliniczne dzieci (12 XII 2012 r.);
propozycje rozwiązania problemów zadłużonych
oddziałów, szpitali i instytutów pediatrycznych
(19 XII 2012 r.). W omawianym okresie członkowie
zespołu aktywnie włączyli się w obchody Roku Korczakowskiego. Zorganizowano konkurs plastyczny
dla dzieci i młodzieży „Śmieje się dziecko – śmieje
się cały świat”, nad którym patronat objął marszałek
Bogdan Borusewicz. Intencją organizatorów było
propagowanie praw dzieci, wzbudzenie zainteresowania ich sprawami, zwrócenie uwagi na Rok Korczakowski, a także zaangażowanie jak największej liczby
placówek oświatowych w promowanie myśli wychowawczej Janusza Korczaka. Prace konkursowe ukazywały dziecięce wyobrażenia na temat swojego miejsca
w rodzinie, najbliższego otoczenia i świata. Brano pod
uwagę przede wszystkim ich szczerość i autentyczność, a także propagowanie idei Korczakowskich.
Zgłoszono ponad 2000 prac, z których 24 znalazły się
na senackiej wystawie, otwartej 6 XII 2012 r. Autorzy
wyróżnionych prac przyjechali do Senatu, gdzie
mogli się spotkać m.in. z senatorami – Alicją Chybicką, Heleną Hatką i Stanisławem Jurcewiczem.
Otwierając wystawę, marszałek Bogdan Borusewicz wyraził zadowolenie, że w Senacie jest grupa
parlamentarzystów, którzy chcą działać na rzecz
dzieci. „Dzieci są najważniejszą częścią naszego
społeczeństwa, od nich bowiem zależy, jak będzie
wyglądała przyszłość Polski”– powiedział marszałek Senatu. Ekspozycji towarzyszyła inscenizacja
Dziecięcego Sądu Korczakowskiego, przygotowana przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka, w której
wzięli udział uczniowie szkół warszawskich.
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Celem Parlamentarnego Zespołu ds. Harcerstwa
w Polsce i poza Granicami Kraju, pracującego pod
przewodnictwem senatora Kazimierza Wiatra, jest
podejmowanie działań na rzecz wychowania dzieci
i młodzieży, prowadzonego w ramach organizacji harcerskich w Polsce, oraz wspieranie harcerstwa poza
krajem. Członkowie prezydium zespołu 26 IV 2012 r.
spotkali się z podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP Maciejem Klimczakiem i zapoznali go z działalnością zespołu w poprzedniej i obecnej kadencji
parlamentu. Omówiono kwestie związane z przygotowywaniem projektu ustawy o harcerstwie, szczególnie
w kontekście możliwości funkcjonowania organizacji
harcerskich w ramach ustawy o stowarzyszeniach oraz
ustawy o organizacjach pożytku publicznego. Wskazywano na nadmiar szczegółowych rozwiązań prawnych w polskim systemie legislacyjnym. Członkowie
zespołu 9 XI 2012 r. spotkali się z „Zawiszakami” – har-

cerzami Szarych Szeregów, których zaproszono z okazji przyjęcia przez Senat okolicznościowej uchwały
upamiętniającej harcerzy – najmłodszych żołnierzy
Polskiego Państwa Podziemnego. Rozmawiano m.in.
o wychowaniu dzieci i młodzieży i niezbędnej w tym
względzie zgodzie społecznej.
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Parlamentarny Zespół ds. Leśnictwa, Ochrony
Środowiska i Tradycji Łowieckich, pracujący pod
przewodnictwem senatora Stanisława Gorczycy, podejmuje działania na rzecz inicjatyw ustawodawczych
w zakresie ochrony środowiska i tradycji łowieckich,
opiniuje projekty dokumentów z tej dziedziny, a także
współpracuje z organizacjami zajmującymi się ochroną
środowiska, leśnictwem i łowiectwem. Na posiedzeniu
14 III 2012 r. dyskutowano o weryfikacji granic obwodów łowieckich i rejonów hodowlanych ze względu na
powstające bariery infrastrukturalne, utrzymaniu i monitoringu przejść dla zwierzyny, ewidencji zwierzyny ginącej w wypadkach komunikacyjnych, zgodności prawa
łowieckiego z konstytucją oraz o egzaminach łowieckich i weryfikacji systemu szkoleń dla kandydatów na
myśliwych i selekcjonerów. 25 VII 2012 r. członkowie
zespołu zajęli się programem akcji ochrony drobnej
zwierzyny „Pomóżmy małej zwierzynie” (zające, bażanty i kuropatwy), mającej wpłynąć na zwiększenie
jej liczby i zmniejszyć liczbę lisów i jenotów. Zwracano
uwagę na zmiany w kulturze upraw, na skutek których
znikają naturalne miejsca schronienia dla drobnej zwierzyny. Podczas posiedzenia wręczono nagrody zasłużonym w pozyskiwaniu lisów indywidualnym myśliwym
i wyróżniającym się kołom łowieckim, prowadzącym
najlepiej zagospodarowane łowiska.

Już kolejną kadencję jeden z najbardziej aktywnie działających to Zespół ds. Osób Starszych,
kierowany przez senatora Mieczysława Augustyna.
Rok 2012 był w pracach zespołu czasem szczególnym ze względu na ogłoszony uchwałą Senatu Rok
Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Europejski Rok
Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, ustanowiony przez Radę Europy. Podejmowane w tym czasie działania, począwszy od
I Kongresu Uniwersytetów Trzeciego w Warszawie
19–20 III 2012 r., miały służyć kształtowaniu i utrwalaniu pozytywnego wizerunku seniorów, przeciwdziałać groźbie ich wykluczenia, a także sprzyjać integracji międzypokoleniowej i lepszemu wykorzystaniu
wiedzy i doświadczenia osób starszych dla rozwoju
Polski. Szczególny nacisk położono na edukację jako
jedno z najlepszych narzędzi przeciwdziałających
wykluczeniu społecznemu osób starszych. W tym
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celu zespół wspólnie z Senatem podjął się organizacji konkursu „Samorząd przyjazny seniorom”. Jego
celem było promowanie dobrych praktyk samorządowych w tym zakresie. Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród laureatom odbyła się w Senacie 27 XI 2012 r., podczas konferencji „Samorząd
przyjazny edukacji seniorów”, zorganizowanej przez
2 komisje: Rodziny i Polityki Społecznej oraz Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. Problematyka seniorska
towarzyszyła pracom zespołu przez cały 2012 r. Już
10 I 2012 r. wystąpił on do premiera i ministra pracy
i polityki społecznej z pytaniem o realizację deklarowanej w czasie kampanii wyborczej pomocy merytorycznej i finansowej dla uniwersytetów trzeciego
wieku. Interesowano się pracami nad rządowym
programem senioralnym. 13 VI 2012 r. zespół spotkał
się z Marzeną Brezą z Międzydepartamentalnego
Zespołu ds. Polityki na rzecz Osób Starszych w Mi-
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nisterstwie Pracy i Polityki Społecznej, którego zadaniem było stworzenie programu na rzecz aktywności
społecznej osób starszych, zmierzającego do poprawy jakości i poziomu życia seniorów, zwiększenia ich
zaangażowania społecznego i stworzenia podstaw
systemowych długookresowej polityki wobec osób
starszych. Wskazywano na nieuwzględnienie w programie zapobiegania niesamodzielności, pomocy rodzinom osób starszych czy skierowanej do nich oferty
mieszkaniowej, a także na brak kampanii informacyjnej o programie. 25 VII 2012 r. zespół przyjął uwagi
do rządowego programu na rzecz aktywności osób
starszych na lata 2012–2013, skierowane do ministra
pracy i polityki społecznej. Wskazano na nieuwzględnienie potrzeby tworzenia sieci informacyjnej, poradnictwa prawnego i reprezentowania interesów osób
starszych, a także na potrzebę partnerstwa międzysektorowego i działań wpisanych w samorządowe
strategie rozwiązywania problemów społecznych.
Zespół 25 VII 2012 r. zapoznał się również z informacją o miejscu tematyki senioralnej w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. O problemach
z dofinansowywaniem różnego rodzaju działań na
rzecz osób 50+ mówili przedstawiciele rad seniorów.
Podkreślano m.in. potrzebę przeznaczenia środków
na poradnictwo i większą aktywizację środowisk
wiejskich. W omawianym okresie zespół wiele uwagi
poświęcił także pracom nad ustawą o odwróconym
kredycie hipotecznym (10 I 2012 r.) oraz projektowi
nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, dotyczącej powoływania rad seniorów przy samorządach
(10 I 2012 r., 28 III 2012 r., 25 VII 2012 r.). Postanowiono podjąć prace nad projektem stosownej inicjatywy
ustawodawczej, a następnie przekazać ją do konsultacji i zaopiniowania przez właściwe resorty. Jako
podstawowe założenia przyjęto pozostawienie jak
największej swobody samorządowi i podmiotowe,
partnerskie traktowanie seniorów. 6 XI 2012 r. zespół
zorganizował konferencję na temat produktów finansowych skierowanych do seniorów, służącą ukazaniu
ewentualnych zagrożeń związanych z produktami
bankowymi, ubezpieczeniowymi czy nieuczciwym
marketingiem. Wśród poruszanych zagadnień znalazły się m.in.: prawo finansowe jako narzędzie ochrony konsumentów produktów finansowych, produkty
finansowe kierowane do seniorów w praktyce rzecz-

nika ubezpieczonych, narzędzia nadzoru nad rynkiem finansowym w interesie seniorów – nabywców
produktów finansowych, gwarancje uczciwości ofert
dla seniorów, oferta PZU SA, doradca seniora na rynku finansowym – możliwości i zamierzenia, a także
telewizja publiczna jako źródło wiedzy o świecie finansów.
Pod przewodnictwem senatora Piotra Gruszczyńskiego 1 II 2012 r. ukonstytuował się Parlamentarny
Zespół ds. Zielonej Gospodarki, powołany w celu
wspierania działań służących szybkiemu i dynamicznemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu z poszanowaniem uwarunkowań środowiskowych. Zapoznano się m.in. z realizowanym przez Ministerstwo
Środowiska projektem GreenEvo – „Akcelerator zielonych technologii”, który ma na celu transfer polskich
innowacyjnych technologii środowiskowych i globalne propagowanie polskiej myśli technicznej. W ciągu
2 edycji udało się wyselekcjonować 30 sprawdzonych
w Polsce zielonych technologii, a firmy uczestniczące w tym projekcie już odniosły sukcesy na rynku
międzynarodowym. Wspólnie z Komisją Środowiska
24 IV 2012 r. zespół zorganizował posiedzenie seminaryjne „Energetyka wiatrowa – fakty i mity”. Podczas
debaty podkreślano, że ten rodzaj energetyki może
w najbliższych latach odegrać ważną rolę w ogólnym
bilansie energetycznym Polski, ale o jej rozwoju powinien decydować konsensus i zdrowy rozsądek.
W omawianym okresie pod przewodnictwem senatora Andrzeja Grzyba pracował Parlamentarny
Zespół Kociewski, który za zadanie postawił sobie
inicjowanie działań Sejmu i Senatu na rzecz poprawy
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jakości aktów normatywnych dotyczących problematyki regionalnej, w szczególności Kociewia, a także całego Pomorza. Zespół 25 IV 2012 r. wystąpił
z apelem do ministra transportu o przejęcie przez
Skarb Państwa odpowiedzialności za finansowanie
remontu i utrzymania mostu na Wiśle w Tczewie,
znajdującego się w tragicznym stanie technicznym.
Na początku 2013 r. postanowiono zorganizować
konferencję „Regionalna, etniczna i kulturowa różnorodność Polski”. Do współudziału zaproszono inne
zespoły skupiające posłów i senatorów zainteresowanych problematyką regionalną. Członkowie zespołu aktywnie włączyli się w organizację Memoriału
Andrzeja Grubby i kontynuację prac nad przygotowaniem i wydaniem „Kroniki św. Zakonu Cystersów
w Pelplinie”. Z inicjatywy zespołu przekazywano także książki bibliotekom miejskim w Starogardzie, Tczewie, Pruszczu Gdańskim i Świeciu.
24 I 2012 r. powstał Parlamentarny Zespół Lotnictwa, pracujący pod przewodnictwem senatora
Witolda Sitarza. 25 VII 2012 r. postanowiono skierować do ministra transportu propozycje dotyczące
programu rozwoju lotnisk lokalnych. Wskazano na
potrzebę stworzenia wieloletniego rządowego programu rozbudowy lotnisk aeroklubowych jako lokalnych lotnisk użytku publicznego. W omawianym
okresie zespół zorganizował ekspozycję z okazji
80. rocznicy zwycięstwa Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w międzynarodowych zawodach lotniczych Challenge 28 VIII 1932 r. Wystawę „Sukcesy
polskiego lotnictwa sportowego – od Żwirki i Wigury
do współczesności”, przygotowaną przez Aeroklub
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Polski, 26 IX 2012 r. otworzyli w Sejmie wicemarszałkowie Senatu i Sejmu Stanisław Karczewski i Cezary
Grabarczyk. Pokazano na niej największe polskie
osiągnięcia lotnicze, począwszy od 1932 r. aż do
współczesności. Przypomniano także inne osiągnięcia polskiego lotnictwa i Polaków najbardziej utytułowanych w 9 dyscyplinach (akrobacja lotnicza, sport
balonowy, samolotowy, szybowcowy, spadochronowy, śmigłowcowy, mikrolotowy i paralotniowy, modelarstwo lotnicze i kosmiczne), a także zaprezentowano najcenniejsze trofea polskiego sportu lotniczego,
m.in. puchar Żwirki i Wigury z 1932 r. i przechodni
Puchar Gordona Bennetta, w 1935 r. przyznany Polsce na własność po 3-krotnym zwycięstwie Polaków
w Międzynarodowych Zawodach Balonów Wolnych.
Jak podkreślił senator Witold Sitarz, polskie lotnictwo
sportowe może pochwalić się ogromnymi sukcesami
i zdobyciem ponad 1000 medali, osiągnięciami nieczęstymi w innych dyscyplinach polskiego sportu.
W uroczystości wzięli udział wybitni polscy piloci,
wielokrotni mistrzowie świata i Europy, przedstawiciele Aeroklubu Polskiego, resortów sportu i transportu, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Instytutu Lotnictwa, a także prawnuki Franciszka Żwirki.
1 II 2012 r. rozpoczął pracę, kierowany przez senatora Grzegorza Czeleja, Parlamentarny Zespół
Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Jego cele to
wspieranie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości oraz monitorowanie prawodawstwa pod kątem jej
rozwoju. 22 V 2012 r. członkowie zespołu przedyskutowali z przedstawicielami organizacji pracodawców
problemy i bariery w tworzeniu i działalności małych
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i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Odgrywają one
ogromną rolę we współczesnej gospodarce (99,8%
wszystkich firm, 48% polskiego PKB), ale borykają się
z licznymi trudnościami. Wśród nich trzeba wymienić: problemy finansowe i podatkowe; administracyjne i prawne; trudności w zarządzaniu i rozwoju instytucji otoczenia biznesu; wysokość pozapłacowych
kosztów pracy i płacy minimalnej; trudności w ściąganiu należności od kontrahentów; konkurencyjność
szarej strefy; napływ tanich towarów niskiej jakości
ze Wschodu i rosnące koszty funkcjonowania firm;
ograniczone wsparcie, w szczególności ze środków
unijnych. Posiedzenie zespołu 10 X 2012 r. poświęcono wsparciu finansowemu sektora MŚP w nowym
budżecie UE. Minister rozwoju regionalnego Elżbieta
Bieńkowska poinformowała, że w nowym budżecie
unijnym większe nakłady przewidziano na programy regionalne, ponad 50% środków na: badania,
wsparcie gospodarki niskoemisyjnej i zwiększenie
konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.
Zamiast udzielania dotacji resort planuje zwiększanie
wysokości udzielanych pożyczek. Zespół, we współpracy z Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, zorganizował w Sejmie konferencję „Szanse i zagrożenia rozwoju małych i średnich
przedsiębiorstw w Polsce” (4 XII 2012 r.). Podczas
spotkania wskazywano na potrzebę rozwiązań zmierzających do utrzymania firm i liczby zatrudnionych
w nich pracowników, mówiono o barierach, jakie
napotykają przedsiębiorcy podczas rozliczania funduszy unijnych. Przedstawiono wyniki badania kondycji małych i średnich przedsiębiorstw w 2012 r.

Wykazało ono m.in. ostrożność, z jaką funkcjonują
one na rynku, ujawniło utrudnienia, jakie napotykają (nieprzejrzystość systemu i zbyt wysokie podatki
i parapodatki, istnienie szarej strefy, skomplikowane
procedury administracyjne i związane z tym koszty,
regulacje dotyczące stosunku pracy, wynagrodzenia
za czas choroby czy minimalnego, czy urlopu na żądanie, płatności za dni wolne od pracy). Szanse dla
siebie małe i średnie przedsiębiorstwa widzą w funduszach unijnych, przede wszystkim w postaci dotacji przeznaczonych na inwestycje i innowacje technologiczne, a także w funkcjonowaniu wspólnego
rynku UE. W trakcie debaty podkreślano potrzebę
stabilności podatkowej oraz jednolitej interpretacji
przepisów dotyczących małych i średnich przedsiębiorstw. 5 XII 2012 r. zespół, wspólnie z wicemarszałkiem Janem Wyrowińskim, gościł przedstawicieli
Dyrekcji Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej
w Polsce. Podczas spotkania omówiono także programy wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw:
„Sieć przedsiębiorczości dla biznesu” czy „Program
dla przedsiębiorczości i konkurencyjności”. Interesowano się działalnością odpowiedników zespołu
w parlamentach innych krajów.
Cele powołania Parlamentarnego Zespołu Obrony Chrześcijan na Świecie, pracującego pod przewodnictwem senatora Jana Filipa Libickiego, to
monitorowanie sytuacji chrześcijan na świecie oraz –
w miarę możliwości – przeciwdziałanie ich prześladowaniu. Członkowie zespołu 25 II 2012 r. zapoznali się
z działalnością chrześcijańskich organizacji pomocowych: stowarzyszenia Głos Prześladowanych Chrześcijan, Open Doors i Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
Prześladowania i dyskryminacja dotykają 100 mln
chrześcijan w 50 krajach na świecie, głównie w Korei Północej, Afganistanie, Arabii Saudyjskiej, Somalii
i Iranie. Gościem parlamentarzystów 15 III 2012 r. był
nigeryjski biskup Hyacinth Oroko Egbebo. W jego
ocenie, sytuacja chrześcijan w Nigerii jest dramatyczna. Biskup zaapelował do polskich parlamentarzystów
o podjęcie na forum Unii Europejskiej działań, zmierzających do udzielenia pomocy władzom nigeryjskim
w opanowaniu sytuacji. Członkowie zespołu zapewnili o gotowości udzielenia wsparcia politycznego
na rzecz uspokojenia sytuacji w Nigerii. Podkreślano
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ogromne znaczenie, jakie ma rzetelne informowanie
opinii publicznej o sytuacji chrześcijan. Zespół spotkał
się również 10 V 2012 r. z ambasadorem Cypru w Polsce Andreasem Zenononem. Rozmawiano o sytuacji
w okupowanej przez Turcję od 1974 r. północnej części Cypru. Senator Jan Filip Libicki zadeklarował pomoc
w zorganizowaniu w polskim parlamencie wystawy,
obrazującej niszczenie dóbr kultury chrześcijańskiej
w północnej, okupowanej przez Turcję części Cypru.
Senator poparł także pomysł utworzenia wspólnej grupy parlamentarzystów polskich i cypryjskich.
Kolejną kadencję pracuje Parlamentarny Zespół
Polska – Rosja – Gospodarka, obecnie pod przewodnictwem senatora Jana Filipa Libickiego. Postawił
sobie za cel promocję relacji gospodarczych między

obu krajami, działanie na rzecz rozwiązywania i usuwania pojawiających się w tym procesie barier administracyjnych i biurokratycznych, a także współpracę
z parlamentarzystami rosyjskimi. Gościem zespołu
16 II 2012 r. był ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce Aleksander Alekseev. Podczas spotkania wskazywano na zbyt małą wymianę młodzieży między
obu krajami. Ambasador podkreślił pozytywną rolę,
jaką we wzajemnych stosunkach handlowych może
odegrać kontakt między przedstawicielami handlo-
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wymi Rosji w Polsce a członkami zespołu. O możliwościach rozwoju współpracy gospodarczej między
Polską a Rosją członkowie zespołu rozmawiali także
14 III 2012 r. z przedstawicielami Polsko-Rosyjskiej Izby
Gospodarczej – przewodniczącym jej rady Stanisławem Cioskiem i prezes Hanną Wielgosz. Podczas posiedzenia zespołu 13 VI 2012 r. dyskutowano na temat
możliwości prowadzenia inwestycji polskich w Rosji
i rosyjskich w Polsce. Omówiono stan aktualnych relacji handlowych łączących Polskę i Rosję. Jak podkreślano, ani strona rosyjska, ani polska nie są zadowolone
z poziomu relacji handlowych. 9 XI 2012 r. gościem
zespołu był dyrektor Departamentu Polityki Transportowej i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tomasz Michalski, który poinformował o organizowanych
przez ten resort posiedzeniach komisji gospodarczych,
w ramach których działają grupy ds. rolnictwa, inwestycji i handlu. Ich celem jest nawiązanie przez polskich
przedsiębiorców współpracy z partnerami rosyjskimi.
W trosce o stworzenie odpowiedniego klimatu dla inwestycji do współpracy zaproszono Polsko-Rosyjską
Izbę Handlowo-Przemysłową. Podczas obrad zapoznano się także ze stanem prac nad polsko-rosyjską umową
o ochronie wzajemnych inwestycji.
1 II 2012 r., pod przewodnictwem senatora Michała
Wojtczaka, powstał Parlamentarny Zespół „Przyjaźni Środowisku”, powołany w celu wspierania przedsięwzięć związanych ze zrównoważonym rozwojem
oraz propagowania świadomości ekologicznej wśród
młodzieży i osób dorosłych. W swoich planach ma
on m.in. zainteresowanie budową II stopnia zapory na
Wiśle w Nieszawie. Zadeklarował również współpracę
z Narodową Radą Ekologiczną oraz z innymi zespołami parlamentarnymi i senackimi, zajmującymi się podobną tematyką.
23 V 2012 r. utworzono Parlamentarny Zespół Sportu na Wsi. Intencją jego członków jest upowszechnianie i popularyzowanie sportu na wsi, a także aktywizacja
lokalnych społeczności. Na przewodniczącego zespołu
wybrano senatora Stanisława Jurcewicza.
Jak w poprzednich latach, pod przewodnictwem
marszałka Bogdana Borusewicza aktywnie działał Parlamentarny Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, którego pierwsze posiedzenie

ZESPOŁY SENACKIE I PARLAMENTARNE
odbyło się 14 II 2012 r. W pracach zespołu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, a zagadnienia podejmowano m.in. w wyniku przeprowadzonych z nimi konsultacji. Dwukrotnie: 11 IV 2012 r.
i 14 VI 2012 r. zespół analizował funkcjonowanie mechanizmu przekazywania 1% podatku dochodowego
na rzecz organizacji pożytku publicznego, funkcjonującego w polskim systemie podatkowym od 2004 r.
Zgodzono się, że obecny system wymaga pewnych
zmian, należy je jednak wprowadzać ze szczególną
ostrożnością. Zdaniem przedstawicieli organizacji pozarządowych, nie można jednoznacznie negatywnie
oceniać praktyki niektórych organizacji, opierających
swą działalność na zakładaniu subkont dla konkretnych
osób. Nie do przyjęcia jest natomiast omijanie przepisów prawa, polegające na odpłatnym zbieraniu środków z 1% podatku na rzecz organizacji pozbawionych
możliwości otrzymania go z uwagi na niedopełnienie
obowiązku sprawozdawczego. Podjęto również temat
finansowania działań inwestycyjnych ze środków uzyskanych z 1%. W wyniku przeprowadzonych debat zespół dostrzegł też potrzebę dyskusji o wprowadzeniu
zmian, które zapobiegałyby wypaczaniu idei pożytku
publicznego. Członkowie zespołu 25 IX 2012 r. zapoznali się także z założeniami projektu nowelizacji ustawy o stowarzyszeniach, opracowanego przez Zespół

ds. Rozwiązań Finansowych i Prawnych w Zakresie
Działalności Społecznej i Obywatelskiej w Kancelarii Prezydenta, oraz projektu ustawy o zrzeszeniach,
przygotowywanego pod kierunkiem senatora Łukasza
Abgarowicza. Wskazano na potrzebę przyspieszenia
prac nad zmianą ustawy o stowarzyszeniach i włączenia zespołu do przygotowywania nowelizacji, mającej
m.in. uwzględnić najpilniejsze postulaty organizacji pozarządowych. 8 XI 2012 r. zespół podjął także dyskusję
na temat upowszechniania instytucji wysłuchania publicznego jako istotnego elementu udziału obywateli
w procesie stanowienia prawa. Omówiono podstawy
prawne udziału organizacji pozarządowych w konsultacjach społecznych. Zapoznano się z dorobkiem
grupy organizacji pozarządowych i przedstawicieli administracji, której celem było wypracowanie kodeksu
konsultacji. W dokumencie zawarto m.in. 7 zasad konsultacji (dobra wiara, powszechność, przejrzystość, responsywność, koordynacja, przewidywalność i poszanowanie interesu ogólnego). 13 XII 2012 r. członkowie
zespołu powrócili do kwestii podatku VAT od darowizn
na rzecz organizacji pozarządowych i rozszerzenia
zwolnienia z niego na wszystkie darowizny. Dyskutowano też nad ideą wolontariatu w kontekście jego
funkcjonowania w dziedzinach związanych z działalnością gospodarczą.
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Z

okazji wizyty prezydenta Francji François
Hollande’a 16 XI 2012 r. odbyło się uroczyste
zgromadzenie posłów i senatorów.
W Sejmie prezydenta przywitali marszałkowie
Sejmu i Senatu – Ewa Kopacz i Bogdan Borusewicz.
Marszałek Senatu podkreślił, że ta wizyta jest dla
Polski i Polaków bardzo ważna, i wyraził nadzieję,
że prezydent Francji wyjedzie z Polski z dobrymi
wrażeniami. Prezydent François Hollande stwierdził, że wystąpienie przed polskim zgromadzeniem
posłów i senatorów jest dla niego zaszczytem. „Jest
to dla mnie znak, że państwo chcieli nadać tej wizycie rangę, jaką ja również jej nadaję, biorąc pod
uwagę historyczny wymiar naszych relacji, ale także
ich przyszłość” – powiedział. „Jestem tu również po
to, by mówić o sprawach europejskich, żeby mówić
o przyszłym budżecie, żeby mówić o miejscu Polski
w systemie ekonomicznym i walutowym Unii Europejskiej, o miejscu, które jest jej należne” – podkreślił prezydent Francji.
Po rozmowie prezydent François Hollande złożył kwiaty przy tablicach upamiętniających posłów
II Rzeczypospolitej, którzy zginęli w czasie II wojny
światowej, i parlamentarzystów – ofiary katastrofy
lotniczej pod Smoleńskiem.
W sali plenarnej Sejmu prezydenta Francji powitała marszałek Sejmu Ewa Kopacz. Jej zdaniem, polsko-francuskie stosunki wymagają nowego impulsu.
Polska i Francja powinny wspólnie zabiegać o to, by
„Europa się rozwijała i wciąż była wspólnotą wartości
zadeklarowanych przez ojców założycieli”. Jak mówiła
marszałek Sejmu, „Francja i Polska są ważnymi uczestnikami wspaniałego projektu, jakim jest Unia Europejska. Projektu urzeczywistniającego odwieczne marzenie o wspólnej Europie, Europie wolnej od wojny
i przemocy. Naszego entuzjazmu dla tej inicjatywy
nie zmieni obecny trudny, lecz wierzę, że przejściowy,
stan spraw gospodarczych w Unii Europejskiej”.
Wystąpieniu prezydenta Francji w parlamencie
przysłuchiwali się m.in. prezydent Bronisław Komorowski, premier Donald Tusk i członkowie rządu.
„Drodzy przyjaciele Polacy! To wielki zaszczyt, który mi przyznajecie – możliwość wypowiadania się
przed przedstawicielami narodu polskiego w imieniu Francji. To oznaka głębokich relacji, które łączą
nasze dwa kraje” – rozpoczął swoje przemówienie
prezydent François Hollande. Podkreślił, że w przeszłości losy Polaków i Francuzów splatały się zawsze
wokół „walki o wolność”.
„Zjednoczenie kontynentu Europa zawdzięcza
przede wszystkim Polakom (...). Francja składa hołd
waszemu państwu, które zdołało zrobić wyłom,
przez który potem upadł mur berliński” – powiedział. Jak dodał, dzisiaj Polska „zajęła ponownie należne jej miejsce w Europie, łączące historię i geografię, miejsce wielkiego kraju, wielkiego narodu,
z gospodarką, przed którą jest wielka przyszłość”.

Prezydent Francji zapewnił, że nadal wierzy w ideały europejskie i w zdolność naszego kontynentu do
pokonania wyzwań. Zaapelował, aby Francja i Polska połączyły swoje siły, żeby przekonać pozostałe
państwa Unii do szybszego rozwiązywania problemów strefy euro. Zaproponował też, aby podczas
wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
odbyła się debata o przyszłości Europy.
„Europa, którą proponuję, jest oparta na solidarności. To solidarność musi inspirować unię gospodarczą i walutową, musi zapewniać akcesję tych
narodów, które chcą mieć wspólną walutę, wspólną
gospodarkę. Ta solidarność musi również stanowić
podstawę unii politycznej, której potrzebujemy”
– mówił prezydent François Hollande. Zadeklarował też, że nie jest zwolennikiem utrzymania strefy
euro w jej obecnej postaci geograficznej i izolowania jej od pozostałej części Europy. Zapewnił, że
„Francja zrobi wszystko, by Polska mogła dołączyć
do strefy euro, kiedy sama podejmie w tej sprawie
decyzję”. „Polska powinna już teraz być w pełni
włączona do prac nad przyszłością unii ekonomiczno-walutowej” – dodał.
Nawiązując do konstruowanego obecnie budżetu
unijnego, prezydent Francji mówił, że powinien on
stać się instrumentem wzrostu i solidarności. Budżet
nie może być ani na poziomie zbyt wysokim, „by nie
niepokoić krajów, które się do niego przyczyniają”,
ani zbyt niskim, by zapobiec „wszystkim wspólnym
działaniom woluntarystycznym”. „W przeciwnym
wypadku będzie to Europa zniżkowa, Europa, gdzie
każdy chciałby zgłaszać się po swoje pieniądze, po
swój czek. Takiej Europy my nie chcemy” – oświadczył prezydent François Hollande. Dodał, że powinno się bronić i wspólnej polityki rolnej, i funduszu
spójności.
Zapowiedział, że chce dać nowy impuls stosunkom polsko-francuskim. „Pragnę, by odbywały się
doroczne konsultacje międzyrządowe” – mówił.
Najbliższe zaplanowano na początku roku 2013.
Wśród dziedzin możliwej współpracy dwustronnej
prezydent wymienił badania naukowe i technologię,
gospodarkę wodną, medycynę i energetykę. Odniósł się też do spraw dotyczących energii jądrowej
i gazu. Mówił również o potrzebie rozwoju stosunków gospodarczych. Przypomniał, że podczas wizyty w Polsce towarzyszą mu szefowie francuskich
przedsiębiorstw.
Zamykając zgromadzenie posłów i senatorów,
marszałek Bogdan Borusewicz powiedział: „Polskę
i Francję wiąże wiele lat wspólnej historii, wspólnej
walki o wolność. Pańska dzisiejsza wizyta wpisuje się
dobrze w tę wspólną historię, ale ma też olbrzymie
znaczenie dla dnia dzisiejszego i przyszłości. To, co
pan powiedział w swoim przemówieniu, pokazuje, że hasło, które pan wzniósł, napełnione będzie
nową treścią”.
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AKTYWNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
Wizyty oficjalne delegacji Senatu

W

2012 r. delegacje Senatu złożyły oficjalne wizyty w Omanie, Niemczech, Chorwacji, Gruzji, Tajlandii, Birmie i Pakistanie.
Od 25 do 27 III 2012 r. na zaproszenie Yahyi Manthariego, przewodniczącego Rady Państwa (izba
wyższa parlamentu), delegacja Senatu na czele
z marszałkiem Bogdanem Borusewiczem złożyła
oficjalną wizytę w Omanie. W skład delegacji weszli
m.in.: przewodniczący komisji: Budżetu i Finansów
Publicznych – senator Kazimierz Kleina, Samorządu
Terytorialnego i Administracji Państwowej – senator Janusz Sepioł, Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji – senator Michał Seweryński, a także podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Dariusz
Bogdan, liczna grupa przedsiębiorców zrzeszonych
w Krajowej Izbie Gospodarczej, prorektorzy ds.
współpracy międzynarodowej wyższych uczelni,
przedstawiciele muzealnictwa i archeologii oraz Teatru Wielkiego w Warszawie.
Polska delegacja spotkała się z przewodniczącym
Rady Państwa Yahyą Mantharim, który przedstawił
reformy gospodarcze i polityczne przeprowadzone
w ciągu ostatnich lat przez sułtana Kabusa al Saida,
przypomniał też historię stosunków polsko-omańskich.
Przewodniczący Yahya Manthari stwierdził, że wymiana handlowa, wynosząca około 40 mln dolarów, nie
odpowiada ambicjom ani potencjałom obu państw.
Jak mówił, „konieczne jest wskazanie przyczyn, dlaczego wymiana handlowa jest na tak niskim poziomie”.
Podczas spotkania z minister szkolnictwa wyższego Omanu Rawyą Saud al-Busaidi omawiano współpracę z polskimi uczelniami wyższymi. Minister
szkolnictwa podkreśliła, że władze Omanu chciałyby skorzystać z doświadczeń polskich w zakresie
budowania „miasteczek technologicznych”. Minister Rawya Saud al-Busaidi wyraziła wolę wysłania

Spotkanie delegacji Senatu RP z przewodniczącym Rady Państwa
Omanu Yahyą Mantharim.

Otwarcie Polsko-Omańskiego Forum Biznesu, podczas którego
podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Krajową Izbą
Gospodarczą a Omańską Izbą Handlową.

na polskie uczelnie grupy młodych Omańczyków
jesienią 2012 r. Władze są zainteresowane studiami medycznymi, inżynierskimi i naukami ścisłymi.
Prorektorzy Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku
i Politechniki Gdańskiej zgłosili gotowość przyjęcia
studentów z Omanu.
Podczas spotkania na Uniwersytecie im. Sułtana
Kabusa w Maskacie jego rektor wyraził nadzieję, że
wizyta polskiej delegacji zapoczątkuje współpracę
z wyższymi uczelniami w Polsce. Przedstawiciele
polskich wyższych uczelni przeprowadzili rozmowy
dotyczące współpracy, w tym warunków podjęcia
nauki w Polsce przez studentów z Omanu.
Delegację Senatu przyjął też minister spraw zagranicznych Omanu Yousuf bin Alawi bin Abdullah.
Podczas spotkania senator Kazimierz Kleina podkreślił, że istnieje pilna potrzeba podpisania umowy
o rozwiązaniach prawnych, pozwalających na zdynamizowanie wymiany handlowej pomiędzy obydwoma państwami.
Podczas spotkania w Radzie Konsultacyjnej (Madżlis Al Szura), niższej izbie omańskiego parlamentu,
jej przewodniczący Khalid Al Mawaly mówił o reformach w jego kraju.
Polską delegację przyjęli także minister handlu
i przemysłu Omanu Ali bin Masoud bin Ali al Sunaidi,
a także minister ds. dziedzictwa i kultury Haitham
bin Tariq. Minister przedstawił stan badań archeologicznych prowadzonych na terenie Omanu. Rozpoczęto polsko-omańskie rozmowy na temat kosztów
badań, które mogły być kontynuowane przez polskich specjalistów. Na zakończenie wizyty delegacja
Senatu spotkała się z wicepremierem Fahdem bin
Mahmoudem al Saidem, który kieruje pracami rządu
omańskiego.
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Marszałek Bogdan Borusewicz i minister szkolnictwa wyższego
Omanu Rawya Saud al Busaidi.

Spotkanie z przewodniczącym Rady Konsultacyjnej Omanu Khalidem Al Mawalym.

Delegacja Senatu RP na Uniwersytecie im. Sułtana Kabusa w Maskacie.

Marszałek Bogdan Borusewicz i wicepremier Omanu Fahd
bin Mahmoud al Said.

Podczas wizyty (10–11 V 2012 r.) w Republice Federalnej Niemiec, na zaproszenie przewodniczącego
Bundesratu Horsta Seehofera, marszałkowi Bogdanowi Borusewiczowi towarzyszyli senatorowie: Dorota
Czudowska – zastępczyni przewodniczącego Komisji
Spraw Zagranicznych, Norbert Obrycki – wiceprzewodniczący Polsko-Niemieckiej Grupy Parlamentarnej, Helena Hatka i Bogusław Śmigielski, a także Władysław Bartoszewski – sekretarz stanu w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik prezesa Rady
Ministrów ds. dialogu międzynarodowego.

Podczas spotkań z przedstawicielami władz niemieckich rozmawiano o bojkocie mistrzostw Europy
w piłce nożnej na Ukrainie, który został ogłoszony
przez niektórych przywódców europejskich, w tym
również niemieckich. Marszałek Bogdan Borusewicz przekonywał, że aby wprowadzić Ukrainę na
drogę reform, trzeba podtrzymywać z nią dialog,
który dzięki mistrzostwom może okazać się bardziej skuteczny niż w innym wypadku. Drugim tematem rozmów były sprawy Polonii w Niemczech,
m.in. kwestia spowolnienia realizacji uzgodnień
polsko-niemieckiego Okrągłego Stołu. Marszałek
wskazywał na opóźnienia w wypłacaniu środków
organizacjom polonijnym oraz w ustanawianiu pełnomocników ds. kontaktów z Polonią we wszystkich
landach. Podkreślił, że docenia dobrą wolę Niemiec
we współpracy z Polonią i zdaje sobie sprawę z trudności w zorganizowaniu się niemieckiej Polonii, co
utrudnia przekazywanie odpowiednich funduszy.
10 V 2012 r. marszałek Senatu spotkał się z prezydentem Joachimem Gauckiem i przewodniczącym
Bundestagu Norbertem Lambertem. Jak powiedział
po tych spotkaniach, zarówno prezydent, jak i przewodniczący parlamentu Niemiec są przeciwni bojkotowi meczów mistrzostw Europy w piłce nożnej, które
będą rozgrywane na Ukrainie. Przewodniczący Norbert Lambert stwierdził natomiast, że „Ukraina oddala

Spotkanie delegacji Senatu z przewodniczącym Bundesratu Horstem Seehoferem.
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się od Europy”. Jak podkreślił, w żywotnym interesie
Niemiec i Polski jest doprowadzenie do tego, aby była
bliżej Europy. Zdaniem przewodniczącego, leży to
także w interesie całej Unii Europejskiej.
Tego samego dnia marszałek Bogdan Borusewicz
odwiedził Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad
Odrą, gdzie rozmawiał m.in. z rektorem tej uczelni
dr. Günterem Pleugerem oraz spotkał się z doktorantami i stypendystami Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Polonoznawczych.
W Berlinie marszałek Bogdan Borusewicz spotkał
się z niemiecką Polonią. Rozmawiano o sytuacji Polaków w tym kraju, a także podsumowano stan realizacji przez władze niemieckie uzgodnień polsko-niemieckiego Okrągłego Stołu, dotyczących wsparcia
logistycznego i finansowego organizacji polskich
działających we wszystkich landach.
Drugiego dnia wizyty w Niemczech marszałek
Bogdan Borusewicz spotkał się z przewodniczącym Bundesratu Horstem Seehoferem. Rozmawiał
także z sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i pełnomocnikiem rządu federalnego
ds. współpracy polsko-niemieckiej Cornelią Pieper,
z sekretarzem stanu w Ministerstwie Oświaty, Nauki i Kultury Sebastianem Schröderem oraz premierem Meklemburgii Pomorza Przedniego Erwinem
Seleringiem.

Delegacja Senatu przysłuchująca się obradom 896. posiedzenia
Bundesratu.

14–15 V 2012 r. na zaproszenie przewodniczącego Soboru (jednoizbowy parlament) Borisa Šprema marszałek Bogdan Borusewicz złożył oficjalną wizytę w Chorwacji. Rozpoczął ją od udziału
w konferencji na temat rozwoju regionalnego i doświadczeń Polski w wykorzystywaniu funduszy Unii
Europejskiej. Nad spotkaniem, zorganizowanym
wspólnie przez Związek Województw RP i Chorwacki Związek Żupanii (województwa), patronat
objął marszałek Senatu. Stronę polską reprezentowali m.in. minister rozwoju regionalnego Elżbieta
Bieńkowska i prezes zarządu Związku Województw
RP, marszałek sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego Jacek Protas, a także przedstawiciele
senackich komisji: Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz Gospodarki Narodowej. W konferencji uczestniczyło ponad 30 przedstawicieli województw.
Podzielili się oni z partnerami z Chorwacji, której
przystąpienie do Unii Europejskiej zaplanowano na
1 VII 2013 r., doświadczeniami w pozyskiwaniu funduszy unijnych i ich efektywnym wykorzystywaniu
dla rozwoju kraju.
Podczas inauguracji konferencji marszałek Bogdan Borusewicz zwrócił uwagę na znaczenie reformy administracyjnej, przeprowadzonej w Polsce
przez rząd Jerzego Buzka. Zastąpienie 49 województw 16 miało kluczowe znaczenie dla stworzenia odpowiednich zdolności absorpcji środków
unijnych przez polskie samorządy. Marszałek przypomniał, że Polska stoi na stanowisku utrzymania
polityki „otwartych drzwi” wobec wszystkich krajów bałkańskich, zainteresowanych członkowstwem w Unii Europejskiej, co ma podstawowe
znaczenie dla utrzymania stabilności w regionie.
Przyznał jednak, że skupiona na wewnętrznych
problemach Unia Europejska będzie prawdopodobnie odwlekać w czasie kolejne rozszerzenia.
Jak podkreślił marszałek Senatu, w polskim społeczeństwie poparcie dla przystąpienia Chorwacji
do UE jest bardzo duże. Tymczasem w borykającej
się z trudnościami wewnętrznymi Unii pojawiają
się głosy kwestionujące słuszność utrzymywania

Spotkanie z sekretarzem stanu w Ministerstwie Oświaty, Nauki i Kultury Sebastianem Schröderem.

Spotkanie delegacji Senatu z wicepremierem Chorwacji, ministrem
gospodarki Nevenem Mimicą.
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Marszałek Bogdan Borusewicz i prezydent Chorwacji Ivo Josipović.

polityki spójności, którą zainteresowane są przede
wszystkim nowe kraje członkowskie. Efektywnie
wykorzystywane środki unijne, przeznaczane na
rozwój regionów, są w istocie motorem napędowym gospodarki. Najlepszym tego przykładem jest
Polska, która w latach 2007–2013 otrzymała ponad
67 mld euro środków z funduszu spójności UE.
W Splicie podpisano deklarację o współpracy
Chorwackiego Związku Żupanii i Związku Województw RP.
Delegacja Senatu spotkała się z przewodniczącym chorwackiego Soboru Borisem Špremem,
prezydentem Chorwacji Ivem Josipoviciem i wicepremierem Nevenem Mimicą. Rozmawiano m.in.
o akcesji Chorwacji do Unii Europejskiej, współpracy
gospodarczej Polski i Chorwacji, a także o sytuacji
w Afryce Północnej, Bośni i Hercegowinie.
Wizytę w Gruzji (25–28 VI 2012 r.) delegacja Senatu złożyła na zaproszenie przewodniczącego parlamentu gruzińskiego Davida Bakradze. Marszałkowi
Bogdanowi Borusewiczowi towarzyszyli senatorowie: Anna Aksamit, Grzegorz Czelej, Stanisław Jurcewicz, Andrzej Misiołek, Andżelika Możdżanowska i Alicja Zając. W skład delegacji weszli też m.in.
marszałek województwa warmińsko-mazurskiego,
prezes Zarządu Związku Województw RP Jacek
Protas, wicedyrektor Departamentu Wschodniego
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Marek Całka
i dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu
Warszawskiego Jan Malicki.
25 VI 2012 r. polskich parlamentarzystów przyjął prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili. Głównymi tematami poruszanymi podczas rozmowy była
sytuacja wewnętrzna Gruzji oraz zbliżające się
wybory parlamentarne i prezydenckie. Prezydent
zwrócił szczególną uwagę na to, że w tym czasie
przygotowywane są rosyjskie manewry wojskowe
„Kaukaz 2012”, które – według niego – mogą być
próbą wywarcia przez Moskwę wpływu na wynik
wyborów. Podczas spotkania politycy rozmawiali
także o europejskich aspiracjach Gruzji. Marszałek
zapewnił prezydenta Micheila Saakaszwilego, że zarówno Unia Europejska, jak i Polska „stoją na straży
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integralności terytorialnej Gruzji i nie uznają Abchazji ani Osetii Południowej za podmioty prawa międzynarodowego”.
Tego samego dnia delegacja spotkała się z premierem Gruzji Niką Gilaurim. Podczas rozmowy
wskazywano na potrzebę zwiększenia kontaktów
biznesowych oraz na planowane kolejne szczyty rządowe i wymianę delegacji, którym – według
zgodnych deklaracji obu stron – powinny towarzyszyć kontakty przedsiębiorców. Premier Nika Gilauri
podkreślił, że Gruzja jest krajem, który umożliwia realizację interesów gospodarczych w całym regionie.
Wyraził nadzieję na zwiększenie liczby przedsiębiorców z Polski inwestujących w jego kraju i gruzińskich
w Polsce. Gruzja jest obecnie na etapie wdrażania
nowej polityki rozwoju instytucji finansowych. Premier stwierdził, że powstająca w Tbilisi giełda papierów wartościowych mogłaby czerpać wzorce
z funkcjonowania warszawskiej Giełdy Papierów
Wartościowych.
26 VI 2012 r. na Państwowym Uniwersytecie im.
Ivane Javakhishvili w Tbilisi senatorowie spotkali się
z przedstawicielami nauki i kultury oraz ze środowiskiem akademickim. Marszałek Bogdan Borusewicz
wygłosił wykład poświęcony polskiej drodze do demokracji. W swoim wystąpieniu podkreślił, że najważniejszą wartością dla każdego narodu jest wolność.
Wykład marszałka zainaugurował cykl „Wykładów
warszawskich”, których pomysłodawcą jest dyrektor
Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego Jan Malicki. Projekt ma na celu przybliżenie
Gruzinom Polski oraz podzielenie się z nimi doświadczeniem w dochodzeniu do demokracji.

Wyklad marszałka Senatu na uniwersytecie w Tbilisi.

Senatorowie spotkali się też z przewodniczącym
parlamentu Gruzji Davidem Bakradze. Rozmawiano o potrzebie wymiany doświadczeń i informacji
dotyczących współpracy międzyparlamentarnej.
Przewodniczący David Bakradze przypomniał, że
w październiku 2012 r. w Gruzji odbędą się wybory
parlamentarne. Stronie gruzińskiej bardzo zależy na
udziale jak największej liczby obiektywnych obserwatorów, którzy będą śledzić ich przebieg. Przewod-
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Marszałek Bogdan Borusewicz i przewodniczący parlamentu Gruzji
David Bakaradze.

niczący wyraził nadzieję, że także polski parlament
przyśle do Gruzji swoich przedstawicieli. Strona polska wyraziła gotowość do wysłania obserwatorów.
Podczas spotkania omówiono także kwestie związane ze staraniami Gruzji o członkostwo w Unii Europejskiej. Marszałek Bogdan Borusewicz potwierdził,
że opinia Komisji Europejskiej na temat przygotowań
Gruzji i prowadzonych negocjacji stowarzyszeniowych jest pozytywna, a podpisanie umowy stowarzyszeniowej może nastąpić w przewidywanym terminie.
Co do gruzińskich aspiracji do członkostwa w NATO
marszałek ponownie zapewnił o poparciu Polski dla
tych starań. Wyraził zadowolenie z faktu, że Gruzja
dąży do normalizacji stosunków z Federacją Rosyjską.
Rozmówcy uzgodnili także, że współpraca międzyparlamentarna powinna się rozszerzyć na współpracę
między administracjami obu parlamentów.
Podczas spotkania senatorów z ministrem spraw zagranicznych Gruzji Grigolem Waszadze rozmawiano
m.in. o gruzińskich dążeniach do członkostwa w NATO
i Unii Europejskiej. Minister spraw zagranicznych Gruzji
zwrócił uwagę na brak postępu w gruzińsko-rosyjskich
rozmowach prowadzonych w Genewie pod egidą
ONZ, UE i OBWE. Mają one zapobiec wznowieniu
wrogich działań w Abchazji i Osetii Południowej, 2 popieranych przez Rosję separatystycznych regionach
Gruzji, które po kilkudniowej wojnie w 2008 r. między
Moskwą a Tbilisi ogłosiły niepodległość.

Spotkanie delegacji Senatu z gruzińską opozycją parlamentarną.

Senatorowie spotkali się także z przedstawicielami gruzińskiej opozycji parlamentarnej. Omówiono kwestie związane z przygotowaniami Gruzji do
członkostwa w NATO i UE, rozmawiano też na temat sytuacji wewnętrznej. Przedstawiciele opozycji
apelowali o przysłanie do Gruzji na wybory jak największej liczby obserwatorów. Marszałek zapewnił,
że przedstawiciele polskiego parlamentu przyjadą
obserwować wybory.
Tego samego dnia marszałek Senatu złożył kwiaty
pod pomnikiem upamiętniającym prezydenta Lecha
Kaczyńskiego, znajdującym się w centrum Tbilisi.
27 VI 2012 r. w Mchrecie, w siedzibie Misji Monitorującej UE (EUMM), senatorowie spotkali się z jej szefem gen. Andrzejem Tyszkiewiczem. Zapoznano się
z najważniejszymi obszarami działalności misji, a także z problemami, z jakimi zmagają się obserwatorzy.
Następnie marszałek Bogdan Borusewicz odwiedził
posterunek w rejonie Osetii Płd., w pobliżu administracyjnej linii rozgraniczającej, gdzie w 2008 r. ostrzelano
delegację z prezydentem Lechem Kaczyńskim.
Wspólnie z polskimi obserwatorami marszałek
wziął udział w patrolu EUMM, aby zapoznać się z realiami przy administracyjnej linii rozgraniczającej,
dzielącej Gruzję i terytorium Osetii Południowej,
kontrolowane przez rosyjskie wojska. W ocenie marszałka, EUMM spełnia bardzo ważną funkcję stabilizacyjną w tym zapalnym rejonie, mimo że unijni
obserwatorzy podejmują jedynie działania po stronie gruzińskiej, gdyż strona rosyjska i Osetyjczycy
nie wpuszczają pracowników misji poza linię rozgraniczenia. Marszałek Bogdan Borusewicz zwrócił
szczególną uwagę na niewycofanie wojsk rosyjskich
z terenów objętych konfliktem, co – jak podkreślił –
jest złamaniem 6-punktowego rozejmu pokojowego
z 2008 r. Marszałek Senatu zapewnił, że Polska wraz
ze wszystkimi krajami Unii Europejskiej stoi na stanowisku integralności terytorialnej Gruzji.
Podczas pobytu w Gruzji delegacja Senatu odwiedziła także miasto Kutaisi, gdzie zwiedziła nową
siedzibę gruzińskiego parlamentu. Senatorowie zapoznali się z pracami nad planowaną dyslokacją siedziby władzy ustawodawczej w Gruzji.
Tego samego dnia senatorowie złożyli wizytę
w Batumi, gdzie spotkali się z przewodniczącym
Rady Najwyższej autonomicznej republiki Adżarii Mikheilem Makharadze i zapoznali ze specyfiką
regionu. Podczas spotkania przewodniczący przedstawił historyczne uwarunkowania szczególnego
statusu republiki, która pozostała regionem autonomicznym, mimo że jest zamieszkana głównie przez
ludność gruzińską.
Historię rozwoju samorządów w Polsce po 1989 r.
przedstawił marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Jacek Protas. Przewodniczący Mikheil
Makharadze podkreślił, że Gruzja stara się wypracować właściwe relacje między władzą centralną
a regionami. Z wdzięcznością w toku dalszych prac
skorzystałaby z polskiego doświadczenia.
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Następnie senatorowie w Batumi zapoznali się
z funkcjonowaniem nowoczesnego urzędu przyjaznego obywatelowi.
24–30 X 2012 r., na zaproszenie przewodniczącego Izby Narodowości (izba wyższa birmańskiego parlamentu) Khin Aung Myinta i przewodniczącego Senatu (izba niższa) Nikoma Wairatpanija,
marszałek Bogdan Borusewicz przebywał z wizytą w Birmie i Tajlandii. Jej celem było wspieranie
demokratycznych przemian w Birmie. Przed wyjazdem, 4 IX 2012 r., marszałek Senatu spotkał się
z grupą przedstawicieli birmańskiej opozycji, instytucji rządowych i organizacji pozarządowych,
przebywających w Polsce na szkoleniu SENSE
(Strategic Economic Needs and Security Exercise).
Celem wizyty marszałka w Birmie było wsparcie
demokratycznych przemian w tym kraju. Po prawie 50 latach rządów junty wojskowej w 2011 r.
władzę w Birmie przejął cywilny rząd, kontrolowany jednak wciąż przez wojsko. W kwietniu 2012 r.
w uzupełniających wyborach parlamentarnych
partia liderki opozycji i laureatki Pokojowej Nagrody Nobla Aung San Suu Kyi – Liga na rzecz Demokracji zdobyła 43 z 45 mandatów. Deputowaną
została też sama Aung Suu Kyi.
25 X 2012 r. marszałek Bogdan Borusewicz spotkał się z przewodniczącym Izby Narodowości Khin
Aung Myintem, a także z Aung San Suu Kyi. Przewodniczący zachęcał polskich przedsiębiorców do
inwestowania w jego kraju. Marszałek Senatu podkreślił, że „jeżeli mają tu być inwestorzy, musi być

pewność demokratyzacji Birmy”. Przewodniczący
zapewnił, że nie będzie odwrotu od demokratyzacji
w jego kraju.
Podczas spotkania z liderką birmańskiej opozycji
Aung San Suu Kyi marszałek Bogdan Borusewicz zaprosił ją do złożenia wizyty w Polsce. Zaproszenie
zostało przyjęte. Marszałek pytał też deputowaną
o więźniów politycznych w Birmie, o to, czy wszyscy
zostali wypuszczeni. „Jest jeszcze około 200 więźniów politycznych, których władza traktuje jako
więźniów kryminalnych” – poinformowała.
Po spotkaniu marszałek Senatu powiedział, że
Aung Suu Kyi „jest ostrożną optymistką”. Jak mówiła, przestrzeń demokratycznych przemian w Birmie
nie jest szeroka i może nastąpić odwrót od nich.
Apelowała, by „obserwować sytuację w jej kraju
i wyciągać wnioski”. Zdaniem marszałka, obecnie
junta wojskowa w Birmie ma większe problemy we
własnych szeregach niż z opozycją. „Z panią Suu Kyi
poszukiwaliśmy analogii między przemianami demokratycznymi w Polsce i Birmie. U nas decydująca
była przegrana starego systemu w wyborach, a nie
zmiany w prawie” – podkreślił marszałek.
Podczas oficjalnej wizyty w Birmie marszałek
Senatu spotkał się także z prezydentem tego kraju Theinem Seinem. „Dla prezydenta Theina Seina
Polska jest przykładem przejścia od dyktatury do
demokracji” – powiedział marszałek po spotkaniu.
„Starałem się przybliżyć mu, jak demokracja przełożyła się na rozwój Polski i wzrost poziomu życia”
– podkreślił. Marszałek Bogdan Borusewicz dodał,
że prezydent Thein Sein zachęcał do inwestowania
w Birmie i przyjazdu polskich biznesmenów. Marszałek zwrócił uwagę, że Birma ma m.in. bogate złoża gazu, a także korzystne położenie geograficzne
względem dużych rynków azjatyckich.
W Tajlandii marszałek Bogdan Borusewicz spotkał
się z przewodniczącym Senatu Nikomem Wairatpanijem. Politycy rozmawiali m.in. na temat dotychczasowej i dalszej współpracy parlamentarnej między
obu krajami. Marszałek zaprosił przewodniczącego
do złożenia wizyty w Polsce. Wygłosił także przemówienie na forum tajskiego Senatu, poświęcone
tradycjom polskiego parlamentaryzmu.

Deputowana Aung Suu Kyi i marszałek Senatu.

Spotkanie marszałka Bogdana Borusewicza z prezydentem Birmy
Theinem Seinem.

Wizyta w Batumi.
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19–24 XI 2012 r. marszałek Bogdan Borusewicz złożył oficjalną wizytę w Pakistanie. W skład delegacji weszli: przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji senator Michał Seweryński i zastępca
przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych senator Bogdan Klich. Delegacji towarzyszył także doradca
ministra obrony narodowej Bogdan Marczewski.
20 XI 2012 r. marszałek Bogdan Borusewicz spotkał
się z przewodniczącym Senatu Sayedem Nayyerem
Hussainem Bokharim. Podczas rozmowy przewodniczący nawiązał do wizyty jego delegacji w Polsce
w 2011 r. i uznał ją za bardzo udaną. Następnie przedstawił system polityczny, w jakim funkcjonuje Senat
Pakistanu, którego kompetencje określa konstytucja
z 1973 r. Na przestrzeni lat parlamentowi odbierano
część uprawnień na rzecz kolejnych prezydentów,
ale przywrócono je po obaleniu dyktatury. Opisując
zasady działania pakistańskiego parlamentu, przewodniczący Sayed Nayyer Hussain Bokhari zwrócił
uwagę, że 4 miejsca w Senacie i 10 miejsc w Zgromadzeniu Narodowym przeznaczono dla osób, które
nie są muzułmanami. Ponadto 60 miejsc w Zgromadzeniu Narodowym jest zarezerwowanych dla kobiet.

Wizyta polskiej delegacji w pakistańskim Senacie.

Przewodniczący Sayed Nayyer Hussain Bokhari podjął także temat współpracy gospodarczej między Polską i Pakistanem. Obecnie wartość wzajemnych obro-

tów handlowych przekracza 200 mln dolarów. W opinii
przewodniczącego, istnieją możliwości dalszego rozwoju wymiany handlowej, zwłaszcza że Polskie firmy
aktywnie inwestują w Pakistanie, m.in. w sektorze energetycznym. Przewodniczący pakistańskiego Senatu zapewnił, że jego kraj będzie wspierał polskie inwestycje.
Podczas rozmowy marszałek Bogdan Borusewicz
wyraził nadzieję na zwiększenie wartości dwustronnej wymiany handlowej i inwestycji, co zależy jednak
od poziomu bezpieczeństwa w Pakistanie. Marszałek
nawiązał także do tragicznej śmierci polskiego geologa Piotra Stańczaka, pracującego dla „Geofizyki”
Kraków, uprowadzonego i zamordowanego przez talibów w 2008 r. Przypomniał, że do tej pory sprawcy
tej zbrodni nie zostali skazani. Uzyskał od swojego
rozmówcy zapewnienie, że Pakistan zrobi wszystko, co
w jego mocy, aby ukarać sprawców zabójstwa Polaka.
Marszałek Bogdan Borusewicz wspomniał też
o porozumieniu wojskowym, negocjowanym między Polską a Pakistanem. Miałoby ono dotyczyć
współpracy wojskowej oraz przyczynić się do udostępnienia Polsce przez Pakistan tzw. południowego
korytarza podczas planowanej operacji wycofywania wojsk polskich z Afganistanu.
20 XI 2012 r. delegacja Senatu spotkała się również
z premierem Pakistanu Rają Pervezem Ashrafem. Podczas rozmowy premier zapewnił, że jego kraj stwarza
bardzo dobre warunki inwestorom i przedsiębiorcom. Jak przekonywał, obraz Pakistanu jest inny niż
ten przedstawiany przez media. Premier podkreślił,
że bardzo ubolewa nad tragedią polskiego geologa
i przywiązuje dużą wagę do kwestii bezpieczeństwa,
dlatego dąży do tego, aby zapewnić potencjalnym inwestorom jak najlepszą opiekę i ochronę.
Marszałek Senatu spotkał się także z pakistańskim
ministrem prawa, sprawiedliwości i spraw parlamentarnych Farookiem Hamidem Naekiem. Rozmowa
dotyczyła pomocy prawnej w związku z zamordowaniem polskiego geologa w 2008 r., a także współpracy wojskowej, która będzie konieczna przy wyprowadzaniu naszych wojsk z Afganistanu.

Wizyty oficjalne na zaproszenie marszałka Senatu
W 2012 r. na zaproszenie marszałka Bogdana Borusewicza wizyty oficjalne w Polsce złożyli
m.in.: przewodnicząca Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej Walentyna Matwijenko, przewodniczący Bundesratu Horst
Seehofer, przewodniczący Senatu Jordanii Taher
N. Masri, przewodniczący Senatu Australii John
Hogg.
22 V 2012 r. marszałek Bogdan Borusewicz przyjął przewodniczącą Rady Federacji Zgromadzenia
Federalnego Federacji Rosyjskiej Walentynę Matwijenko, przebywającą w Polsce z wizytą oficjalną i uczestniczącą w odbywającym się w Krakowie
IV Forum Regionów Polska – Rosja.

Podczas rozmowy marszałek wyraził zadowolenie
z dobrze rozwijającej się współpracy regionów Polski i Rosji, czego dowodem jest krakowskie IV Forum
Regionów. Przewodnicząca Walentyna Matwijenko
podkreśliła, że polski Senat i Rada Federacji znalazły
interesujący rodzaj współpracy, który okazał się nad
wyraz skuteczny w nawiązywaniu kontaktów przez
przedstawicieli samorządów obu krajów. Przewodnicząca zaproponowała poszerzenie współpracy m.in.
o wymianę doświadczeń komisji parlamentarnych,
dotyczących np. stanowienia prawa. Jak podkreśliła,
współpraca międzyparlamentarna jest ważnym elementem budowania przyjaznych stosunków między
obu państwami.
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Podczas spotkania nie unikano trudnych kwestii,
które mają wpływ na relacje polsko-rosyjskie. Przewodnicząca Walentyna Matwijenko zwróciła uwagę
na brak postępu w realizacji programu współpracy
na pograniczu polsko-rosyjsko-litewskim. Marszałek Bogdan Borusewicz przedstawił natomiast polski punkt widzenia na takie niezałatwione sprawy,
jak rehabilitacja oficerów rozstrzelanych w Katyniu,
zwrot wraku samolotu, który uległ katastrofie pod
Smoleńskiem, czy wyjaśnienie historii „obławy augustowskiej” w lipcu 1945 r. Marszałek Senatu poruszył też kwestię utrudnień w swobodnej żegludze po
Cieśninie Piławskiej i trudności, jakie strona rosyjska
czyni polskim firmom transportowym przewożącym
tranzytem towary za wschodnią granicę.
Przewodnicząca Rady Federacji zgodziła się
z tezą, że polsko-rosyjskie dziedzictwo historyczne
nie jest łatwe. Jak podkreśliła, wszyscy potrzebują
prawdy historycznej. Jeśli chodzi o katastrofę prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem, stwierdziła,
że przed zakończeniem śledztwa przez stronę rosyjską dowody rzeczowe nie mogą być przekazane
Polsce. Dodała, że zakończy się ono w ciągu kilku
miesięcy. Przewodnicząca Walentyna Matwijenko
zapewniła, że pozostałe kwestie przedstawi odpowiednim władzom w Moskwie.
26 VII 2012 r., na zaproszenie marszałka Bogdana Borusewicza, wizytę w Polsce złożył przewodniczący niemieckiego Bundesratu Horst Seehofer
wraz z delegacją. Politycy rozmawiali m.in. o sytuacji
w strefie euro, pomocy Unii Europejskiej kierowanej
do państw unijnych ogarniętych kryzysem, a także
o przyszłości UE.
Marszałek Bogdan Borusewicz podkreślił, że
wprawdzie Polska nie jest w strefie euro, ale tamtejszy kryzys nie omija naszego kraju. Zdaniem marszałka Senatu, przystąpienie do UE jest nadal atrakcyjne dla wielu państw i to może być siłą napędową
Unii. „Wskazuje się na problemy wewnętrzne UE
i pojawiają się tendencje do zamykania Unii, ale te
problemy nie wyszły z państw, o które UE rozszerzyła się w ostatnich 10 latach” – przypomniał.
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„Przeciwnie, te problemy wyszły ze starych
państw UE, bo kraje Europy południowej nie przeprowadziły tych reform, na które zdobyli się nowi
członkowie UE” – powiedział przewodniczący Horst
Seehofer. Dodał, że to, jak zmieniła się Polska w ciągu 20 lat, jest fascynujące. Jego zdaniem, nasz kraj
może być wzorem dla innych państw w przeprowadzaniu reform.
Marszałek Bogdan Borusewicz podkreślił, że
polska gospodarka jest silnie powiązana z niemiecką i jej problemy z pewnym opóźnieniem dotykają
także naszego kraju. Poinformował gościa, że Polska
szykuje się na gorsze czasy i stara się przeprowadzać
dalsze reformy, choć są one niepopularne w społeczeństwie. Przypomniał, że niedawno mimo protestów w Polsce została przyjęta ustawa wydłużająca
wiek emerytalny.
Politycy rozmawiali także o konieczności wspierania reform demokratycznych na wschodzie Europy.
Marszałek Senatu mówił o małym ruchu granicznym między Polską a Ukrainą i o tym, że Polska ma
bardzo dobre doświadczenia w takiej współpracy.
Dodał, że wynegocjowana została też taka umowa
między Polską a Białorusią, ale nie podpisał jej prezydent Białorusi. Zdaniem marszałka, bardzo ważne
jest wskazywanie tym krajom konkretnej perspektywy, aby były zainteresowane prowadzeniem demokratycznych reform.
Podczas spotkania rozmawiano także o zbliżających się wyborach na Ukrainie i w Gruzji, a także
o konieczności wysłania tam obserwatorów. Politycy
podkreślali, że stosunki polsko-niemieckie na wszystkich płaszczyznach układają się bardzo dobrze.
12 X 2012 r., na zaproszenie marszałka Bogdana
Borusewicza, oficjalną wizytę w Senacie złożyła delegacja Senatu Jordanii z jego przewodniczącym
Taher N. Masrim. Witając gości, marszałek Bogdan
Borusewicz podkreślił, że oba kraje łączą różnorodne więzi przyjaźni, w Senacie działa zaś grupa przyjaźni polsko-jordańskiej.
Przewodniczący Senatu Jordanii wyraził zadowolenie z poziomu stosunków jordańsko-polskich.
Poinformował o sytuacji na Bliskim Wschodzie,
zwłaszcza w Syrii i Iranie. Podkreślił, że ten region
świata przeżywa trudny okres. Przedstawiając sytu-
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ację w Jordanii, powiedział, że państwo to budowało
swoją przyszłość na drodze ewolucji, a nie rewolucji.
„Arabska wiosna” wymusiła podjęcie reform, mających na celu demokratyzację życia w kraju. Została
zmieniona konstytucja, król powołał komisję dialogu społecznego oraz niezależną komisję wyborczą
w związku z nowymi wyborami do parlamentu, które odbędą się w połowie stycznia 2013 r.
Przedstawiając własny punkt widzenia na wydarzenia w Syrii, przewodniczący Taher N. Masri
stwierdził, że sytuacja w tym państwie jest bardzo
skomplikowana, a jej rozwiązanie nie będzie łatwe
i będzie wymagać zaangażowania wielu sił. W tym
kontekście mówił o roli Iranu. Marszałek Bogdan
Borusewicz podkreślił, że Polska docenia rolę Jordanii w stabilizacji sytuacji w regionie. Zgodził się,
że najgorzej jest w Syrii, której grozi rozpad państwa. Zdaniem marszałka, kraje demokratyczne
nie mogą nie wspierać zmian demokratycznych
w krajach arabskich, choć późniejszy rozwój sytuacji w państwach, które przeszły „Arabską wiosnę”,
budzi wiele obaw.
13 XI 2012 r. marszałek Bogdan Borusewicz przyjął delegację parlamentu Australii z przewodniczącym Senatu Johnem Hoggem na czele. „Wszyscy opowiadamy się za dobrymi relacjami z Polską,
choć reprezentujemy różne partie polityczne” –
oświadczył przewodniczący John Hogg. Dodał, że
wizyta w Polsce pozwala rozmawiać o wspólnych
wartościach i wzmocnić relacje między obydwoma
państwami.

Członkowie delegacji: senator David Bushby, deputowani Michael Danby, Sharon Grieson, John
Murphy i Alby Schultz przedstawili potencjał gospodarczy regionów, które reprezentują w australijskim
parlamencie. Podkreślali, że istnieją pola współpracy
m.in. w dziedzinie przetwórstwa węgla kamiennego,
wydobycia gazu łupkowego oraz rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Sprawy te były także omawiane
podczas spotkań oficjalnych z ministrem gospodarki
Waldemarem Pawlakiem i ministrem środowiska Marcinem Korolcem. Delegacja odbyła również spotkania oficjalne z wicemarszałkiem Sejmu Eugeniuszem
Grzeszczakiem i prezesem NBP Markiem Belką.
Marszałek Bogdan Borusewicz wręczył przewodniczącemu Senatu Australii Medal Wdzięczności,
ustanowiony przez Europejskie Centrum Solidarności
w podziękowaniu wszystkim obcokrajowcom, którzy
wspomagali Polskę w walce o wolność i demokrację
w latach osiemdziesiątych XX w. W uroczystości wzięli
udział senatorowie Andrzej Person i Piotr Zientarski,
działacze „Solidarności”: Tadeusz Jedynak, Danuta Kuroń i Henryk Sikora oraz parlamentarzyści australijscy,
towarzyszący przewodniczącemu Johnowi Hoggowi
podczas wizyty w Polsce. Uzasadniając decyzję kapituły pod przewodnictwem Lecha Wałęsy, Mirosław
Chojecki podkreślił, że John Hogg, jako przewodniczący związku zawodowego pracowników usług, w latach
osiemdziesiątych był zaangażowany w pomoc „Solidarności”, współorganizował zbiórkę funduszy i wspierał działalność wielu organizacji australijskich w obronie więźniów politycznych w Polsce.

Goście w Senacie
Marszałek Senatu spotkał się też z osobistościami
przebywającymi w Polsce, m.in. królem Norwegii
Haraldem V, prezydentem Włoch Giorgio Napolitano, przewodniczącym parlamentu Finlandii Eero
Heinäluomą, księciem Monako Albertem II i księżną
Niderlandów Laurentien.
21 II 2012 r. marszałek Bogdan Borusewicz spotkał się z ministrem turystyki Egiptu Mounirem
Fakhry Abdel Nourem. Podczas spotkania rozmawiano o bieżącej sytuacji politycznej na Bliskim

Wschodzie, podobieństwach i różnicach między
demokratycznymi przemianami w Polsce i Egipcie,
a także o rozwoju turystyki wyjazdowej do Egiptu.
Marszałek Senatu stwierdził, że są podobieństwa
między tym, co było 20 lat temu w Polsce, a tym, co
dzieje się teraz w Egipcie. To jednak inny czas i inny
świat. Przypomniał, że szybkim przemianom politycznym w Polsce towarzyszyły problemy gospodarcze. Marszałek wskazał, że Egipt także ma kłopoty
gospodarcze, głównie związane ze zmniejszeniem
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się skali ruchu turystycznego. Marszałek przekazał
delegacji egipskiej pozytywną opinię polskich obserwatorów z Europejskiego Centrum Solidarności
na temat wyborów powszechnych w Egipcie.
Minister Mounir Fakhry Abdel Nour podkreślił, że
główny cel wizyty to promocja Egiptu i jego sektora turystycznego w Polsce. Zaznaczył, iż ważne jest
także korzystanie z mądrości narodu polskiego, który potrafił wywalczyć sobie wolność. Minister przyznał, że widzi podobieństwa między transformacją
ustrojową w obecnym Egipcie i Polsce z początku lat
dziewięćdziesiątych. Zasadnicze zmiany zaszły jednak w wielu dziedzinach, m.in. technologii i komunikacji, dlatego mimo podobieństw proces przejścia
do demokracji w obu krajach jest różny.
14 III 2012 r. wizytę w Senacie RP złożył wiceprzewodniczący Zgromadzenia Narodowego
Węgier János Latorcai, którego przyjął wicemarszałek Jan Wyrowiński. Rozmawiano m.in. o konieczności ściślejszej współpracy w ramach Grupy
Wyszehradzkiej i o sytuacji na Węgrzech. Według
wicemarszałka Jana Wyrowińskiego, o bardzo dobrych stosunkach polsko-węgierskich świadczą
nie tylko wspólna historia, ale także intensywne
kontakty między politykami obu krajów, zbieżność
stanowisk w wielu sprawach, m.in. w najważniejszych kwestiach agendy unijnej, a w szczególności
w sprawie paktu fiskalnego, perspektywy finansowej, zarządzania strefą Schengen. Wicemarszałek
dodał, że bardzo dobre rezultaty przyniosła współpraca w ramach prezydencji węgierskiej, a potem
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polskiej w tym samym roku. Podkreślił, że polskie
władze wyraźnie dystansują się od krytycznych
głosów środowisk opiniotwórczych na zachodzie
Europy i w naszym kraju na temat sposobu przeprowadzania reform na Węgrzech. Wicemarszałek
Senatu namawiał do podjęcia ściślejszej współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej. „Rozważamy
w Senacie zorganizowanie debaty na temat osiągnięć tej grupy i jej przyszłości. Chcielibyśmy zaprosić do niej parlamentarzystów z Węgier, Czech
i Słowacji” – powiedział wicemarszałek Jan Wyrowiński. Jego zdaniem, ta współpraca może mieć
istotne znaczenie w sprawach unijnych.
Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier podziękował za wsparcie Polski w okresie ostatnich ataków na Węgry za prowadzone tam
reformy. Przypomniał, że niedawno węgierski parlament podjął uchwałę, wyrażającą podziękowanie
polskiemu rządowi, narodowi i politykom za stanowisko w kwestii przemian na Węgrzech. Według
wiceprzewodniczącego, Polska i Węgry powinny
podjąć ściślejszą współpracę gospodarczą, zwłaszcza w zakresie wspólnych przedsięwzięć. Zgodził
się z wicemarszałkiem, że celowe jest wzmacnianie
współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej, choć
istnieją pewne napięcia między Węgrami a Słowacją, dotyczące mniejszości węgierskiej na Słowacji.
Węgierski polityk namawiał do współpracy w zakresie polityki rolnej, przemysłu przetwórczego, tak
by podnieść poziom życia na obszarach wiejskich.
Zaznaczył, że Węgrzy czują się pokrzywdzeni decyzją o wstrzymaniu wypłaty 495 mln euro z funduszu
spójności od 2013 r. Według przewodniczącego węgierskiego Zgromadzenia Narodowego, zawieszono
wypłatę środków, które miały służyć rozwojowi gospodarczemu, a przeznaczono je na potrzeby socjalne, a to wbrew interesom UE.
Obaj politycy uczestniczyli w otwarciu wystawy
w Sejmie „Rozdział z 1000-letniej wspólnej historii
Polski i Węgier”.
19 IV 2012 r. wizytę w Senacie złożył sekretarz stanu ds. europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Tunezyjskiej Touhami Abdouli.
Gościa przyjął marszałek Bogdan Borusewicz, któremu towarzyszył jego doradca Zbigniew Bujak, obserwator ostatnich wyborów parlamentarnych w tym
kraju. Podczas spotkania rozmawiano przede wszystkim o przemianach demokratycznych w Tunezji.
Wiceminister Touhami Abdouli stwierdził, że jego
kraj podąża śladem polskiej transformacji z 1989 r.
Jak zaznaczył, Tunezyjczycy korzystali i nadal chętnie będą korzystać z polskich doświadczeń. Poinformował także, że w Tunezji udało się przeprowadzić
demokratyczne wybory i utworzyć koalicyjny rząd.
Na 20 III 2013 r. wyznaczono już termin kolejnych
wyborów. Wiceminister podkreślił, że Tunezja ma
problem z wysokim poziomem bezrobocia. Kraj
dysponuje ograniczonymi zasobami własnymi, musi
więc korzystać z kredytów i unijnych dotacji.
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W opinii marszałka Bogdana Borusewicza, utworzenie rządu koalicyjnego, który zapewnia równowagę demokratyczną, to optymistyczny sygnał. Aby to
wzmocnić, należy jak najszybciej uchwalić konstytucję, ponieważ to ona pełni ważną funkcję stabilizacyjną. Jak zapewnił wiceminister Touhami Abdouli,
prace nad konstytucją trwają i powinna ona zostać
uchwalona do końca 2012 r.
Podczas spotkania marszałek Bogdan Borusewicz
pytał gościa o ruch turystyczny i współpracę handlową. Nasz kraj był odbiorcą 40% tunezyjskiej produkcji fosforanów. Według wiceministra, stosunki handlowe normują się, a wymiana turystyczna powinna
w tym roku osiągnąć poziom sprzed rewolucji.
Politycy rozmawiali ponadto o zadośćuczynieniu
dla ofiar rewolucji w Tunezji i pomocy dla rannych,
o powołaniu Polsko-Tunezyjskiego Instytutu Rozwoju Demokracji, a także o sytuacji w Libii.
26 IV 2012 r. wizytę w Senacie złożył premier
Rady Państwowej Chińskiej Republiki Ludowej
Wen Jiabao wraz z delegacją. Gości przyjął marszałek Bogdan Borusewicz. Podczas spotkania rozmawiano o rozwoju współpracy parlamentarnej, gospodarczej i kulturalnej między obu państwami.
Jak podkreślił premier Chin, w stosunkach polsko-chińskich bardzo ważną rolę odgrywają kontakty
międzyparlamentarne, które przyczyniają się do
rozwoju relacji na innych płaszczyznach. Wskazał
na potrzebę budowania dialogu politycznego między organami ustawodawczymi obu państw. Chiński
premier stwierdził, że Polska jest krajem przyjaznym,

a relacje z naszym krajem określił jako „partnerstwo
strategiczne”. Jak zaznaczył, dwustronne obroty
handlowe wynoszą 13 mld dolarów i Chiny są zainteresowane dalszym rozwojem współpracy z Polską
w dziedzinie gospodarczej, finansowej i kulturalnej.
W ocenie marszałka Senatu, stosunki polsko-chińskie są dobre. Jak poinformował, w polskim parlamencie działa polsko-chińska grupa parlamentarna,
zrzeszająca wielu posłów i senatorów. Wymiana
międzyparlamentarna świadczy o tym, że parlament
chce odgrywać ważną rolę w rozwoju partnerstwa
między obu krajami.
Zdaniem premiera Chin, oba państwa znajdują
się obecnie w ważnym momencie swojego rozwoju.
Powinno to sprzyjać rozszerzaniu współpracy dwustronnej. Premier przypomniał także, że podczas
tej wizyty różne resorty i firmy podpisały umowy
o współpracy.
9 V 2012 r. marszałek Bogdan Borusewicz przyjął króla Norwegii Haralda V, przebywającego
z oficjalną wizytą w Polsce. Podczas spotkania
marszałek Senatu podziękował za opiekę nad
cmentarzem wojennym w Narwiku, za pomoc
społeczeństwa norweskiego udzielaną Polakom
w czasie stanu wojennego, a także za stworzenie naszym rodakom zamieszkałym w ostatnich
latach w Norwegii dobrych warunków do życia.
Słowa podziękowania skierował do króla również
za utworzenie specjalnego funduszu, który jest
przeznaczany w Polsce m.in. na inwestycje ekologiczne i odnowę zabytków.
Król Harald V wyraził zadowolenie, że środki
z funduszu norweskiego są dobrze wykorzystywane i sprzyjają szybkiemu rozwojowi gospodarczemu
Polski. Dodał, że wizyta delegacji norweskiej, w skład
której wchodzą członkowie rządu, umożliwia budowanie współpracy, tym bardziej że – jak podkreślano
– gospodarki obu krajów są komplementarne.
Zgodzono się, że w wielu dziedzinach, m.in. obronności czy gospodarki paliwowej, współpraca jest wzorowa. Jako przykład marszałek Bogdan Borusewicz
wskazał norweskiego partnera gdańskiej firmy „Lotos”
przy eksploatacji podmorskich złóż ropy naftowej.
Podczas rozmowy poruszono także kwestie
współpracy politycznej i militarnej w ramach NATO.
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12 VI 2012 r. marszałek Bogdan Borusewicz spotkał się z prezydentem Włoch Giorgio Napolitano.
Rozmawiano o kryzysie finansowym, który dotknął
niektóre kraje Unii Europejskiej, a także o sytuacji
w Egipcie, Libii i Tunezji. Marszałek Bogdan Borusewicz powiedział, że kryzys finansowy pokazuje słabość rozwiązań dotyczących wspólnej waluty. Prezydent Giorgio Napolitano podzielił opinię marszałka.

Pytany o ocenę sytuacji w Hiszpanii, prezydent
Włoch stwierdził, że są powody do niepokoju,
gdyż rozwój gospodarczy w tym kraju opierał się
na sztucznym pobudzaniu sektora nieruchomości.
W tym wypadku mówi się o „bańkach mydlanych”.
Był w to zaangażowany hiszpański system bankowy
i obecnie widać tego skutki. Ostatnio zastosowano
jednak radykalne środki, by uzdrowić system bankowy. Prezydent Giorgio Napolitano podkreślił, że
włoski system bankowy jest „zdrowy”, a alarmy podnoszone przez prasę i firmy ratingowe są przesadzone. Dodał, że banki włoskie nie nabywały „toksycznych” papierów wartościowych ani obligacji. Jego
zdaniem, przezwyciężenie kryzysu w strefie euro
jest możliwe.
20 VI 2012 r. wicemarszałek Jan Wyrowiński spotkał się w Senacie z członkami Prezydium Europejskiej Partii Ludowej przy Komitecie Regionów
Unii Europejskiej. Rozmawiano na temat przyszłej
polityki spójności, Strategii Europa 2020 i terytorialnych paktów dla jej realizacji. Przedstawiciele Komitetu Regionów gościli na Mazowszu na zaproszenie
marszałka województwa mazowieckiego Adama
Struzika.
Wicemarszałek Senatu poinformował gości, że
to Senat w 1990 r., po ponad 60 latach, przyczynił
się do restytucji samorządu terytorialnego w Polsce.
Z inicjatywy Izby uchwalono ustawę o samorządzie
gminnym, co miało fundamentalne znaczenie dla
przemian demokratycznych w Polsce. Dzięki temu
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w 1990 r. mogły się odbyć pierwsze wolne wybory
do władz lokalnych. Podkreślił, że Senat czuje się ojcem polskiej samorządności terytorialnej i jest zainteresowany jej rozwijaniem i umacnianiem.
Przedstawiciele Komitetu Regionów dużo uwagi
poświęcili terytorialnym paktom na rzecz realizacji Strategii Europa 2020, mającej zastąpić strategię lizbońską, która nie osiągnęła zasadniczego
celu. Opowiedzieli się za jak najszybszym uchwaleniem unijnego budżetu na lata 2014–2020 i niezmniejszaniem środków na politykę spójności. Ich
zdaniem, pakty terytorialne, oparte na dokładnym
rozpoznaniu potrzeb lokalnych, pozwolą skoncentrować się na osiągnięciu celów zakładanych
w Strategii Europa 2020. Te cele, według przedstawicieli Komitetu Regionów, można osiągnąć dzięki
porozumieniom między władzami państwowymi
i regionalnymi.
Przewodniczący Grupy Europejskiej Partii Ludowej przy Komitecie Regionów Michael Schneider
zaznaczył, że należy zwiększyć wpływ samorządów
lokalnych na podejmowanie decyzji w UE. W jego
ocenie, niezwykle istotne jest rozwijanie europejskiej polityki spójności, która powinna być bardziej
elastyczna niż dotychczas i dostosowana do konkretnych potrzeb regionów. „Wszyscy korzystamy
z dobrodziejstw polityki spójności, bo nie tylko zyskuje na niej kraj beneficjent, który np. rozwija infrastrukturę turystyczną, ale także turysta z innego europejskiego kraju, korzystający z tej infrastruktury”
– powiedział przewodniczący.
Marszałek Adam Struzik poinformował, że w Polsce między władzami regionalnymi a rządem toczy
się dialog, który zostanie przeniesiony na dialog między rządem a władzami unijnymi. Powołano forum
konsultacyjne krajowe i 16 forów na poziomie każdego województwa. Podkreślił, że w Polsce, m.in.
dzięki Senatowi, przyjęto dobre rozwiązania w zakresie samorządności i władze samorządowe nie są
zdane wyłącznie na siebie, o czym często dyskutuje
się w Komitecie Regionów.
21 VI 2012 r. marszałek Bogdan Borusewicz przyjął przebywającego z wizytą w Polsce ministra
spraw zagranicznych Kazachstanu Jerżana Kazychanowa. Podczas rozmowy marszałek podkre-
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ślił, że Kazachstan jest najważniejszym partnerem
gospodarczym i politycznym w centralnej Azji. To
stabilny regionalny lider o największym potencjale
ekonomicznym. Marszałek przypomniał, że w Kazachstanie mieszka kilkadziesiąt tysięcy osób polskiego pochodzenia, które dobrze się czują w tym
kraju. „Chcielibyśmy, żeby Polacy mogli korzystać
z kulturalnego dziedzictwa swoich przodków, także
z możliwości nauki języka polskiego” – podkreślił
marszałek Senatu.
Minister Jerżan Kazychanow powiedział, że wymiana handlowa między Polską i Kazachstanem sięga
2 mld dolarów, ale potencjał gospodarczy pozwala na
znaczne zwiększenie współpracy. „Kazachstan może
być dla Polski bramą do środkowej Azji, a Polska może
być dla Kazachstanu bramą do Europy” – uznał minister spraw zagranicznych. Stwierdził, że Kazachstanowi zależy na współpracy z Polską, która odgrywa
ważną rolę wśród krajów Grupy Wyszehradzkiej i ma
silną pozycję w Unii Europejskiej. „Chcemy, żeby Polska była głównym partnerem Kazachstanu w Europie
Środkowowschodniej” – podkreślił.
Podczas spotkania sporo uwagi poświęcono
współpracy parlamentarnej. W Kazachstanie, jak poinformował minister Jerżan Kazychanow, utworzono
niedawno drugą izbę – Senat. Jego członkowie są
zainteresowani pracami polskiego Senatu. Marszałek Bogdan Borusewicz podkreślił, że jest otwarty
na wymianę doświadczeń i pogłębianie współpracy
międzyparlamentarnej.
Obaj politycy rozmawiali także o sytuacji międzynarodowej, m.in. w Afganistanie.
17 VIII 2012 r. marszałek Bogdan Borusewicz
przyjął w Senacie, przebywającego z oficjalną wizytą w Polsce, patriarchę Moskwy i całej Rusi Cyryla I. W spotkaniu uczestniczył abp Sawa, metropolita warszawski i całej Polski.
Cyryl I, dziękując za zaproszenie do złożenia
wizyty w Senacie, podkreślił, że jego podróż do
Polski niesie ze sobą wiele emocji, bo – jak powiedział – patriarcha Moskwy nie miał dotychczas
możliwości gościć na polskiej ziemi. „Ale nadszedł

czas, że taki krok jest nie tylko pożądany, ale konieczny” – podkreślił. Patriarcha Moskwy zauważył, że jego wizyta w Polsce ma szerszy wymiar.
Może bowiem spotkać się z katolikami, a dzięki
wspólnemu wysiłkowi został przygotowany ważny
dokument – wspólne przesłanie do narodów Polski i Rosji. Zdaniem Cyryla I, dokument ten może
się stać punktem wyjścia do zastanowienia się
nad relacjami polsko-rosyjskimi, aby historia nie
ciążyła na stosunkach między obydwoma państwami i narodami. „Jesteśmy do siebie podobni
emocjonalnie, dobrze znamy swoją kulturę, mamy
wspólne tradycje związane z życiem codziennym.
Ta bliskość, która obiektywnie istnieje, jeszcze
bardziej przejawiła się po katastrofie pod Smoleńskiem. Kiedy widziałem łzy w oczach Rosjan, widziałem obraz innych stosunków między naszymi
narodami” – powiedział patriarcha Moskwy i całej Rusi. Dodał, że „naszym zadaniem jest przekształcanie rzeczywistości. Musimy zapomnieć
o trudnych stronach naszej wspólnej historii; trudne karty wspólnej historii nie powinny determinować naszych relacji”. Cyryl I wyraził zadowolenie,
że polski episkopat i rosyjska Cerkiew znalazły
wspólną płaszczyznę porozumienia na temat tego,
jak podchodzić do naszej przyszłości. Są też inne
przesłanki, które pozwoliły przygotować wspólne
przesłanie do narodów Polski i Rosji. „Rosyjska
Cerkiew prawosławna i polski Kościół katolicki
borykają się bowiem z tymi samymi problemami,
stoją przed tymi samymi zagrożeniami, w obliczu
których jesteśmy sojusznikami” – podkreślił patriarcha Moskwy. Na koniec Cyryl I oświadczył, że
traktuje wizytę w Polsce jako wkład w rozwój stosunków między naszymi państwami i narodami.
4 IX 2012 r. marszałek Bogdan Borusewicz spotkał
się z uczestnikami szkolenia SENSE (Strategic Economic Needs and Security Exercise), 50-osobową grupą przedstawicieli birmańskiej opozycji, instytucji
rządowych i organizacji pozarządowych. Szkolenie było organizowane przez Ministerstwo Spraw
Zagranicznych we współpracy z Krajową Szkołą Administracji.
Podczas spotkania, w którym wzięli udział dawni
opozycjoniści, m.in. poseł Jerzy Borowczak, marsza-
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łek Senatu podkreślił, że zmiany gospodarcze były
najtrudniejszym elementem transformacji ustrojowej
Polski. „Jesteście państwo w zupełnie innej Polsce
niż bylibyście 20, 30 lat temu. Polska się zmieniła, jeżeli chodzi o system polityczny, ale także się zmieniła, jeżeli chodzi o gospodarkę. Zmiany gospodarcze
były najtrudniejsze, zawsze są najtrudniejsze. Polityczne są szybkie” – stwierdził marszałek.
Poseł Jerzy Borowczak, mówiąc o transformacji
ustrojowej w Polsce, podkreślił, że ważnym elementem polskich przemian była reforma samorządowa.
„Komuniści zgodzili się przy Okrągłym Stole, że władza będzie zdecentralizowana, i to nam pomogło
uzyskać poparcie społeczne” – podkreślił.
Marszałek Bogdan Borusewicz pytał Birmańczyków, jak oceniają sytuację w Birmie, gdzie
w 2011 r. władzę przejął cywilny rząd. W kraju
tym rozpoczął się dialog z demokratyczną opozycją. Osiągnięto pojednanie z mniejszościami etnicznymi, zwolniono setki więźniów politycznych
i przywrócono możliwość działania opozycji politycznej. Birmańczycy mówili, że wierzą, iż rozpoczęte przemiany „nie zostaną zawrócone z dobrego kursu”. Nie kryli też obaw o rozwój przyszłych
wydarzeń. „Będziemy kontynuować walkę o demokratyczne państwo, ale potrzebna jest pomoc
świata zewnętrznego, bo czujemy się izolowani”
– podkreślali.
24 IX 2012 r. wizytę w Senacie złożył przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE Riccardo Migliori, którego przyjął marszałek Bogdan
Borusewicz. Podczas spotkania wymieniono poglądy na temat sytuacji w krajach Europy Wschodniej
i Afryki Północnej.
Marszałek Bogdan Borusewicz poinformował, że
do Gruzji udaje się grupa 20 posłów i 10 senatorów,
którzy będą obserwatorami wyborów parlamentarnych. „Jeśli otrzymamy zaproszenie, to obserwatorów
wyślemy także na Ukrainę” – powiedział. Marszałek
przypomniał, że w ostatnim czasie złożył wizyty w Tunezji i Egipcie, w trakcie których dzielił się polskimi doświadczeniami z transformacji ustrojowej. Podobny
cel miały szkolenia w Polsce, w których uczestniczyło kilkudziesięciu Birmańczyków. Wkrótce w takich
szkoleniach wezmą udział Libijczycy i Egipcjanie.
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Przewodniczący Riccardo Migliori wysoko ocenił aktywność Polski, w tym także Senatu, w sferze
przestrzegania praw obywatelskich i wspierania demokracji w państwach należących do OBWE. Zaproponował marszałkowi Senatu wspólny wyjazd
do Tunezji, gdzie – po uchwaleniu nowej konstytucji
– odbędą się wybory parlamentarne.
17 X 2012 r. marszałek Bogdan Borusewicz przyjął księcia Monako Alberta II. Jak podkreślił podczas rozmowy książę Albert, to jego pierwsza oficjalna wizyta w Polsce, mimo że wcześniej gościł
w naszym kraju już pięciokrotnie. Książę Albert
podkreślił, że składa tę wizytę, aby „znaleźć nowe
płaszczyzny współpracy między Monako i Polską”.
Takimi dziedzinami mogłyby być ochrona środowiska i kultura.
Podczas spotkania marszałek Bogdan Borusewicz
poinformował gościa m.in. o działaniach podejmowanych na rzecz ochrony wód Morza Bałtyckiego,
a także o próbach introdukcji fok na południowym
Bałtyku, zwłaszcza w Zatoce Gdańskiej. Książę Albert stwierdził, że założona przez niego fundacja
wspiera projekt zmierzający do odbudowania populacji foki śródziemnomorskiej u wybrzeży Turcji i wokół wysp greckich w akwenie Morza Śródziemnego.
Zaoferował pomoc fundacji w introdukcji foki bałtyckiej. Książę Monako przypomniał, że jego ojciec
książę Rainer wiele wysiłku włożył w ochronę środowiska przyrodniczego, zwłaszcza mórz i oceanów.
Obaj politycy rozmawiali także o sytuacji w Afryce
Północnej.

SPRAWY MIĘDZYNARODOWE
25 X 2012 r. wizytę w Senacie złożyła księżna
Niderlandów Laurentien. Spotkała się z wicemarszałkiem Janem Wyrowińskim i wzięła udział
w posiedzeniu Komisji Środowiska, poświęconemu
budowaniu konsensu społecznego w kwestii „zielonej gospodarki”. Księżna przybyła do Polski z okazji
10-lecia Koalicji Klimatycznej – porozumienia 22 organizacji pozarządowych działających na rzecz
ochrony klimatu.

Podczas rozmowy wicemarszałek Jan Wyrowiński
zwrócił uwagę na niezwykle ważny problem, jakim
jest pogodzenie rozwoju ekonomicznego z ochroną
środowiska. Jak mówił, takie kraje jak Polska muszą
dogonić Europę w kwestii podwyższenia standardu życia, nie może się to jednak odbywać kosztem
pogorszenia standardów środowiskowych. W opinii
księżnej Laurentien, należy sobie zdawać sprawę,
że natura to nie tylko samo piękno, ale także wielka
wartość. Zasoby naturalne powinny być wykorzystywane w odpowiedni sposób, tak by tę wartość chronić. Niestety, w tej kwestii dominuje myślenie krótkoterminowe, a także potrzeba doraźnych korzyści.
Zdaniem wicemarszałka Senatu, myślenie jedynie
o zyskach leży u podstaw obecnego kryzysu gospodarczego na świecie.
Podczas spotkania mówiono także o zagadnieniach związanych z „zieloną gospodarką” jako nową
drogą rozwoju społeczno-gospodarczego, realizującą w bardziej efektywny sposób cele zrównoważonego rozwoju. „Zielona gospodarka” bazuje raczej
na doświadczeniach ekonomii środowiskowej niż na
wykorzystywaniu paliw kopalnych i innych surowców nieodnawialnych, zapewnia także właściwe relacje między gospodarką i ekosystemami.
19 XI 2012 r. marszałek Bogdan Borusewicz spotkał się z delegacją polityków i parlamentarzystów
egipskich, którzy przebywali w Polsce z wizytą studyjną. Jak stwierdził Mohamed Anwar Esmat El Sadat, członek Konstytuanty, lider Partii Reformy i Postępu, celem wizyty jest zapoznanie się z polskimi
doświadczeniami w budowaniu systemu państwa
demokratycznego. Dodał, że politycy i parlamentarzyści, którzy przybyli do Polski, reprezentują sze-

rokie spektrum, odzwierciedlające obraz życia politycznego Egiptu. Pytany o obecną sytuację w tym
kraju, powiedział, że po wyborach prezydenckich
w czerwcu 2012 r. w Egipcie władzę sprawują cywile, a armia została oddzielona od świata polityki.
Marszałek Bogdan Borusewicz, pozytywnie oceniając przemiany w świecie arabskim, podkreślił, że są
one „trzecim w najnowszej historii powiewem wolności”. Pierwszym był upadek dyktatur w krajach Ameryki Południowej w drugiej połowie lat siedemdziesiątych XX w., drugim – zmiany systemu politycznego
w państwach Europy Środkowowschodniej. „Wszystkie te zmiany można byłoby opóźnić, ale nie można
było ich powstrzymać” – stwierdził marszałek Senatu.
26 XI 2012 r. wizytę w Senacie złożył wiceprzewodniczący parlamentu Republiki Mołdowy Vladimir Plahotniuc wraz z delegacją. Gości przyjął
wicemarszałek Jan Wyrowiński. W spotkaniu uczestniczył przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Mołdowy
poseł Andrzej Halicki. Rozmawiano o aspiracjach
unijnych Mołdowy, o polsko-mołdawskiej współpracy gospodarczej, o sytuacji ekonomicznej Mołdowy,
prowadzonych tam reformach gospodarczych, staraniach o zniesienie barier biurokratycznych w realizowaniu inwestycji i działalności gospodarczej.
Wicemarszałek Jan Wyrowiński zapewnił gości,
że Polska wspiera starania Mołdowy o wejście do
Unii Europejskiej. Podziękował też władzom Mołdowy za tworzenie coraz lepszych warunków do życia
i działalności Polakom mieszkającym w tym kraju.
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Wiceprzewodniczący Vladimir Plahotniuc podziękował Polsce za wspieranie mołdawskich dążeń,
za to, że nasz kraj jest współtwórcą Partnerstwa
Wschodniego i lokomotywą rozszerzania UE na
Wschód. Wiceprzewodniczący dodał też, że Mołdowa stara się naśladować Polskę, która jako jedyny
kraj uniknęła ostatniego kryzysu dotykającego kraje
UE. Pragnie także czerpać z naszych doświadczeń
w drodze do struktur unijnych.
Wicemarszałek Jan Wyrowiński podkreślił pracę
i zasługi polskich samorządów w uniknięciu kryzysu.
Wskazał na możliwość współpracy między samorządami polskimi i mołdawskimi.
3 XII 2012 r. marszałek Bogdan Borusewicz przyjął przewodniczącego parlamentu Finlandii Eero
Heinäluomę. Marszałek podkreślił, że między Polską i Finlandią istnieją dobre relacje. Zacieśnia się
wymiana gospodarcza, a Finlandia staje się dla nas
ważnym partnerem w ramach współpracy krajów basenu Morza Bałtyckiego, m.in. w dziedzinie ochrony
wód. Przewodniczący Eero Heinäluoma wyraził zadowolenie, że Polska znalazła swoje miejsce wśród
wiodących państw europejskich, a Unia Europejska
daje nowe możliwości współpracy należącym do niej
państwom. Podkreślił, że w Polsce działa 200 fińskich
firm, które zatrudniają około 3 tys. osób. Rozmówcy
zgodzili się, że w dziedzinie gospodarczej możliwości
obu państw nie są jeszcze w pełni wykorzystane.
W trakcie spotkania politycy wymienili poglądy
na temat ochrony wód Bałtyku przed nadmiernym
połowem niektórych gatunków ryb. Fińscy rybacy
uważają, że Polacy łowią łososia, przekraczając obowiązujące limity, polscy natomiast – że trzebione są
łowiska szprota, który stanowi pożywienie dla dorsza, łowionego przez polskich rybaków. Zgodzono
się, że właściwą gospodarkę na łowiskach bałtyckich
może zapewnić ścisłe przestrzeganie wyznaczonych
limitów połowów poszczególnych gatunków ryb.
Przewodniczący parlamentu fińskiego wysoko ocenił aktywność Polski w ramach Partnerstwa
Wschodniego. Omówiono sytuację na Ukrainie, m.in.
przebieg niedawnych wyborów do parlamentu. Rozmawiano także o możliwości zacieśnienia współpracy w ramach bezpieczeństwa zewnętrznego.
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13 XII 2012 r. marszałek Bogdan Borusewicz, w ramach realizacji programu Instytutu Lecha Wałęsy
„Solidarni z Kubą”, spotkał się z grupą dysydentów
i opozycjonistów kubańskich. Podzielił się z nimi
swoimi doświadczeniami z czasów kształtowania
się polskiej opozycji. Namawiał gości, aby w swoich działaniach nie odrzucali dialogu z politykami
na Kubie. Mówił też o konieczności jednoczenia się
i wspólnego działania. Dodał, że w Polsce w latach
siedemdziesiątych opozycja była budowana wokół
obrony represjonowanych.

W opinii opozycjonistów z Kuby, zmiany zachodzą w mentalności społeczeństwa kubańskiego, nie
widać ich zaś w systemie politycznym. Rośnie aktywność społeczna, ale opozycja jest rozproszona.
Goście mówili także o wpływie na społeczeństwo
i władze kubańskie rewolucji w krajach Afryki Północnej. Dzięki niej Kubańczycy zrozumieli, że zmiany są możliwe.
14 XII 2012 r. wiceprzewodnicząca Chińskiej
Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej Wang Zhizhen wraz z delegacją złożyła wizytę w Senacie. Gości przyjął marszałek Bogdan
Borusewicz. Podkreślił, że stosunki gospodarcze
i polityczne między obu krajami układają się dobrze. Dodał, że Polska zainteresowana jest podtrzymywaniem dialogu z Chinami na różnych
płaszczyznach.
Wiceprzewodnicząca Wang Zhizhen wyraziła
zadowolenie z rozwijających się w ostatnich latach
polsko-chińskich stosunków dyplomatycznych. Zaznaczyła, że Polska to partner strategiczny Chin
w Europie Środkowowschodniej. Zapewniła, że jej
krajowi zależy na rozwijaniu współpracy z Polską we
wszystkich dziedzinach. Wyraziła też zainteresowanie współpracą między organizacjami pozarządowymi Polski i Chin.
Pytana o wpływ światowego kryzysu ekonomicznego na gospodarkę Chin, wiceprzewodnicząca Wang Zhizhen przyznała, że ma on negatywne konsekwencje dla wzrostu gospodarczego
Chin. Poinformowała, że na niedawnym zjeździe
Komunistycznej Partii Chin określone zostały
kierunki rozwoju gospodarczego na kolejne lata.

SPRAWY MIĘDZYNARODOWE
Kilka lat wcześniej wzrost gospodarczy Chin
kształtował się na poziomie 9–10% PKB rocznie,
ostatnio zaś – 7–8%. „Mamy ambitny plan, by ten
wzrost podwoić do 2020 r., a do 2050 r. zakończyć budowę społeczeństwa średniozamożnego”
– powiedziała wiceprzewodnicząca. Podkreśliła,
że duży wzrost gospodarczy Chin pociągał za
sobą nadmierne zużycie surowców i spowodował
konieczność ochrony środowiska. Podjęto zatem
decyzję o zmianie modelu rozwoju gospodarczego na proekologiczny.

Spotkanie z korpusem dyplomatycznym
Marszałek Bogdan Borusewicz 31 I 2012 r. spotkał się w Senacie z korpusem dyplomatycznym.
Przypomniał, że to już jego 7. spotkanie z dyplomatami akredytowanymi w Polsce. „Za nami rok
wyborów parlamentarnych. W wypadku Senatu po
raz pierwszy odbyły się one w okręgach jednomandatowych” – powiedział. Zdaniem marszałka, to
poważna zmiana, która wzmacnia podmiotowość
senatorów i Senatu.
Podsumowując miniony, 2011 r. w dziedzinie polityki międzynarodowej, za najważniejsze
wydarzenia marszałek uznał polską prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, kryzys finansowy w Europie i wydarzenia w Afryce Północnej.
Zdaniem marszałka Senatu, najważniejszym wyzwaniem polskiej prezydencji był kryzys w strefie
euro. Jak zaznaczył, przyjdzie się z nim borykać
nie tylko obecnej prezydencji duńskiej, ale także
krajom sprawującym przewodnictwo w Radzie UE
w kolejnych latach. „Udało nam się doprowadzić
do zakończenia rozmów w sprawie tzw. sześciopaku, zorganizowany został szczyt Partnerstwa
Wschodniego, którego celem było wzmocnienie
wschodniego wymiaru polityki sąsiedztwa, doprowadziliśmy do zakończenia negocjacji w sprawie umowy stowarzyszeniowej UE – Ukraina”
– wyliczał marszałek sukcesy polskiego przewodnictwa. W jego opinii, wysiłki polskiej prezydencji i następujących po niej powinny zmierzać do
tego, by kryzys euro wykorzystać do dalszej integracji UE.
Marszałek Senatu wyraził przekonanie, że 2012 r.
przejdzie też do historii jako rok rewolucyjnych zmian
w Afryce Północnej. Przypomniał, że w 2011 r. złożył wizyty w Tunezji i Egipcie, by nawiązać kontakt
z nowym władzami tych państw i zapoznać się z ich
sytuacją na miejscu. „A także odpowiadać na pytania
– a było ich wiele – dotyczące polskiej drogi do demokracji” – zaznaczył. Jak dodał, Senat we współpracy
z Europejskim Centrum Solidarności zorganizował też
w Gdańsku spotkanie na ten temat dla kilkudziesięciu
aktywnych młodych ludzi z Tunezji i Egiptu. Marsza-

łek zwrócił ponadto uwagę, że grupa obserwatorów
związanych z ECS i z Senatem monitorowała wybory
w tych 2 krajach. Zaznaczył, że Senat angażuje się
w pomoc rozwojową udzielaną przez Polskę krajom
słabiej rozwiniętym. „W ubiegłym roku w polskim
parlamencie została uchwalona ustawa o pomocy
rozwojowej, która daje trwałe podstawy do takiego
działania, i Senat będzie w tym zakresie współpracował z MSZ” – zadeklarował marszałek.
W swoim wystąpieniu dziękował Polonii i Polakom za granicą za dotychczasową współpracę,
a ambasadorom krajów, w których mieszkają nasi
rodacy, za umożliwienie im korzystania z pełni swobód obywatelskich.
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Podczas spotkania dziekan korpusu dyplomatycznego nuncjusz papieski w Polsce abp Celestino Migliore pogratulował wszystkim nowo wybranym senatorom i marszałkowi wyboru i życzył
im owocnej pracy dla dobra kraju. Gratulował
także półrocznego kompetentnego wysiłku struktur państwowych w sprawowaniu polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Podkreślił, że
Nowy Rok to okazja, by spojrzeć w przyszłość.
Przewiduje się, że będzie to trudny rok, pełen wyrzeczeń i napięć społecznych. „Co bardziej zapobiegliwi sformułowali już nawet na potrzeby przewidywanych trudności nowe błogosławieństwo:
błogosławiony, kto niczego nie oczekuje, bo nie
będzie rozczarowany” – mówił abp Celestino Migliore. Zdaniem nuncjusza, rozsądny optymizm
jest lepszym sposobem na stawianie czoła trudnościom i wyzwaniom. Życzył, by „czekający nas
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rok był czasem dobrym, w którym nie zabraknie
mądrości, roztropności, konstruktywnego działania, podejmowanego w duchu solidarności i troski
o dobro wspólne oraz dobro każdego obywatela”.

SPRAWY MIĘDZYNARODOWE

PARLAMENTARNY WYMIAR
POLSKIEJ PREZYDENCJI

W

ramach parlamentarnego wymiaru polskiej prezydencji w 2012 r. odbyło się spotkanie sekretarzy generalnych (szefowie kancelarii) parlamentów
narodowych państw członkowskich Unii Europejskiej,
Parlamentu Europejskiego oraz krajów kandydujących. Poprzedziło konferencję przewodniczących parlamentów UE, będącą ostatnim spotkaniem w ramach

parlamentarnego wymiaru polskiej prezydencji pomimo formalnego zakończenia przewodnictwa Polski
w Radzie UE. Zgodnie z unijnym zwyczajem, konferencja przewodniczących – najwyższe rangą spotkanie parlamentarne, parlamentarny szczyt UE – organizowana jest przez parlament kraju, który sprawował
prezydencję w II połowie poprzedniego roku.

Spotkanie sekretarzy generalnych parlamentów Unii Europejskiej
W Senacie 5–6 II 2012 r. odbyło się spotkanie
sekretarzy generalnych (szefowie kancelarii) parlamentów narodowych państw członkowskich Unii
Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz krajów
kandydujących.
Gospodarzami byli szefowie Kancelarii Senatu
i Sejmu – ministrowie Ewa Polkowska i Lech Czapla.
Spotkanie stanowiło okazję do wymiany informacji
na temat wyboru trybu ratyfikacji w poszczególnych państwach członkowskich Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej
i Monetarnej, tzw. paktu fiskalnego, zatwierdzonego 30 I 2012 r., podczas nieformalnego posiedzenia
Rady Europejskiej.

We wprowadzeniu do dyskusji minister Ewa Polkowska przypomniała, że zatwierdzając ostateczną treść
paktu, kraje członkowskie – oprócz Wielkiej Brytanii
i Czech – wyraziły nieformalną zgodę na zaostrzenie
dyscypliny fiskalnej. Po podpisaniu w marcu 2012 r.
traktat ma wejść w życie najpóźniej do 1 I 2013 r.,
jeżeli zostanie ratyfikowany przynajmniej przez 12
z 17 państw strefy euro. Parlamenty państw członkowskich zostaną włączone w ratyfikację traktatu
i we wdrażanie jego zapisów.
Podczas spotkania Harro Semmler, sekretarz generalny niemieckiego Bundestagu, przewodniczący
Rady IPEX (międzyparlamentarna elektroniczna plat-

forma wymiany informacji w sprawach UE) za najważniejsze osiągnięcie w 2011 r. uznał uruchomienie nowej, bardziej funkcjonalnej wersji strony internetowej,
odpowiadającej aktualnym potrzebom, interesującej
ze względu na swój wygląd i łatwej w obsłudze. Jak
podkreślił, służy ona także wymianie informacji na temat realizacji zasady pomocniczości. Zdaniem sekretarza generalnego Bundestagu, jakość strony zależy
przede wszystkim od autentyczności i wiarygodności
zamieszczanych informacji i dokumentów. Podczas
spotkania przyjęto nowe wytyczne dla tej międzyparlamentarnej platformy wymiany informacji. Uzgodniono m.in. skład Rady IPEX na okres 2012–2013.
Sekretarze generalni uznali, że dalsze propagowanie
i wykorzystywanie witryny internetowej jest zależne
od tego, czy IPEX stanie się bardziej niezawodnym
środkiem wymiany informacji i dokumentów związanych z Unią Europejską. W tym celu zobowiązali
się m.in. do zapewnienia odpowiednich zasobów kadrowych, finansowych i technicznych w swoich parlamentach. Z zadowoleniem przyjęto również działania podjęte przez Komisję Europejską i Radę w celu
rozszerzenia ich współpracy z IPEX.
Podsumowanie działań parlamentarnych w obszarze zagadnień zawartych w konkluzjach konferencji przewodniczących parlamentów UE
w Brukseli 4–5 IV 2011 r. przedstawiła minister Ewa
Polkowska.
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W swoim wystąpieniu skoncentrowała się na najważniejszej części konkluzji brukselskich, czyli powołaniu międzyparlamentarnej konferencji, poświęconej wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa,
w tym wspólnej polityce bezpieczeństwa i obrony. Jak
przypomniała, osiągnięto porozumienie co do większości aspektów utworzenia tej konferencji. Uznając
konkluzje brukselskie, polska prezydencja skupiła się na
wypracowaniu kompromisu w nierozstrzygniętych do
tej pory sprawach, przede wszystkim liczebności delegacji parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego. Sprawa ta budziła podczas spotkania w Brukseli najwięcej kontrowersji. Marszałkowie Sejmu i Senatu
poprzedniej i obecnej kadencji odbyli szereg konsultacji z przedstawicielami zainteresowanych stron, m.in.
z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Jerzym
Buzkiem. W ich wyniku sformułowano kompromisową propozycję, którą przesłano do przewodniczących
parlamentów narodowych 29 XI 2011 r. Zgodnie z nią,
delegacje parlamentów narodowych miałyby liczyć
po 4 członków i 2 zastępców, delegacja Parlamentu
Europejskiego natomiast – 16 członków. Parlamenty
państw kandydujących i europejskich członków NATO
mogłyby delegować 1 obserwatora i 1 zastępcę obserwatora. Do 1 II 2012 r. nadeszły odpowiedzi z 29 izb
parlamentów narodowych. Przewodniczący zgodzili
się, że zwołanie międzyparlamentarnej konferencji
jest pilne i konieczne. Wyrazili również sprzeciw wobec tworzenia nowych ciał parlamentarnych bez likwidacji już istniejących oraz przekonanie, że nie należy
zwiększać liczby spotkań międzyparlamentarnych.
Podkreślali też przywiązanie do zasady, że określanie
składu delegacji parlamentarnej jest wyłączną sprawą
każdego parlamentu. Jak stwierdziła minister Ewa Pol-kowska, w kwestii liczebności delegacji zarysowały się
2 koncepcje: przyjęcia parytetu arytmetycznego albo
parytetu kompetencyjnego (propozycja polskiej prezydencji). Poparcie parlamentów dla obu stanowisk
rozkłada się równomiernie. Część parlamentów nie
odniosła się bezpośrednio do liczebności delegacji lub
wysunęła inne propozycje. Międzyparlamentarna konferencja ustanowiona w konkluzjach z Brukseli będzie
podejmować decyzje w drodze konsensusu. Sprzeciw
1 delegacji, ale nie uczestnika, wystarczy do odrzucenia decyzji.

200

W opinii Sejmu i Senatu, skład międzyparlamentarnej
konferencji powinien przede wszystkim opierać się na
kryterium kompetencji i reprezentatywności. Dlatego
należy podejść ze zrozumieniem do oczekiwań Parlamentu Europejskiego, że w ramach konferencji reprezentowane powinny być wszystkie (8) grupy polityczne
i 8 komisji zajmujących się problematyką polityki zagranicznej, bezpieczeństwa, obrony, pomocy rozwojowej,
polityki handlowej itd. Jak mówiła minister Ewa Polkowska, propozycja 4 członków i 2 zastępców zmierza do
zapewnienia pełnej reprezentatywności każdej delegacji. Daje parlamentom dwuizbowym i tym, w których
większość rządowa obsadza wszystkie funkcje przewodniczących komisji, możliwość udziału w konferencji także przedstawicieli opozycji.
W trakcie dyskusji sekretarze generalni zaprezentowali różne opinie na temat polskiej propozycji.
Z kompromisową propozycją wystąpił natomiast
sekretarz generalny Parlamentu Europejskiego Klaus
Welle. Stwierdził, że skoro nie można uzyskać zgody
co do liczebności poszczególnych delegacji, należy
pozwolić parlamentom samodzielnie określić liczbę
swoich przedstawicieli i z czasem zorientować się
w funkcjonalności zgłoszonych delegacji. Takie rozwiązanie poparł Rhodri Walters z Izby Lordów.
Podsumowując dyskusję, minister Ewa Polkowska
podkreśliła, że była ona szczególnie ważna w formalnotechnicznych aspektach powołania międzyparlamentarnej konferencji poświęconej wspólnej polityce
zagranicznej i bezpieczeństwa, w tym wspólnej polityce bezpieczeństwa i obrony, a przede wszystkim
w kwestii liczebności delegacji. Jak stwierdziła, istnieje
równowaga co do poparcia 2 najważniejszych koncepcji – parytetu arytmetycznego i parytetu kompetencyjnego. W jej opinii, priorytetem powinno być jak
najszybsze zorganizowanie konferencji. Dlatego po wysłuchaniu opinii przedstawionych podczas spotkania
szefowie kancelarii Sejmu i Senatu przekażą marszałkom stanowisko w sprawie potrzeby jak najszybszego
zwołania konferencji i zakończenia dyskusji w tej sprawie. Uwzględniając zaprezentowane opinie, na razie
zaproponują formułę open na 2–3 lata, aby pozwolić
konferencji zacząć działać. Marszałkowie Sejmu i Senatu przekażą swoje stanowisko przewodniczącym parlamentów narodowych.

SPRAWY MIĘDZYNARODOWE

Konferencja przewodniczących parlamentów Unii Europejskiej
W Sejmie 20–21 IV 2012 r. odbyła się konferencja
przewodniczących parlamentów Unii Europejskiej.
Obradom przewodniczyli marszałkowie Sejmu i Senatu – Ewa Kopacz i Bogdan Borusewicz. W spotkaniu uczestniczyli: wiceprzewodniczący Parlamentu
Europejskiego Ángel Martínez Martínez, szefowie
parlamentów narodowych państw członkowskich
Unii Europejskiej, a także przewodniczący parlamentów krajów kandydujących, m.in. Turcji.
Marszałek Bogdan Borusewicz mówił o zadowoleniu ze spotkania, a także o związanych z nim nadziejach na rozwiązanie europejskich problemów.
W swoim wystąpieniu przypomniał, że podczas
poprzedniego szczytu dyskutowano m.in. o powołaniu ciała, które będzie zajmowało się europejską
polityką zagraniczną i obronną. „Teraz tutaj, w Warszawie, będziemy kontynuować to, co zaczęliśmy
w Brukseli rok temu” – stwierdził marszałek Senatu.
Jego zdaniem, obecne spotkanie odbywa się w nieco innej atmosferze, bardziej optymistycznej, ponieważ wsparcie finansowe udzielone Grecji i pakt
fiskalny ustabilizowały sytuację i uspokoiły nastroje
społeczne. „Rolą parlamentów jest pilnowanie, aby
rządy nie szły na skróty, ale także, aby te reformy,
które zostały podjęte na poziomie Unii, były wdrażane w naszych krajach. My przede wszystkim mamy
pewne zobowiązanie dokończenia tego, co rozpoczęliśmy w Brukseli. Dlatego będziemy dyskutować
o innych problemach, nie tylko ogólnounijnych, ale
także problemach będących w naszych kompetencjach, czyli o stworzeniu komitetu, który się zajmie
polityką zagraniczną, bezpieczeństwem i obroną”
– mówił marszałek Bogdan Borusewicz. Zachęcał
wszystkich do udziału w dyskusji i wyraził nadzieję,
że zostanie osiągnięty konsensus. „Bo ten konsensus
jest potrzebny, aby tych rzeczy i tych spraw, które są
konieczne, nie przesuwać na następną prezydencję”
– stwierdził.
Szczyt rozpoczęła dyskusja na temat skutków
i przyczyn kryzysu spójności oraz udziału parlamentów krajowych Unii w odbudowie jedności europejskiej. W tej części głos zabrali premier Donald Tusk

i przewodnicząca Zgromadzenia Narodowego Portugalii Maria da Assunção Esteves. Podczas dyskusji
przeważały głosy wskazujące, że obowiązkiem parlamentów krajów członkowskich jest troska o zjednoczoną i stabilną Europę, a także przywrócenie zaufania Europejczyków do fundamentów, które legły
u podstaw solidarnej rodziny europejskiej.
Podsumowując dyskusję na temat kryzysu jedności europejskiej i poszukiwania dróg wyjścia, marszałek Bogdan Borusewicz stwierdził, że w debacie pojawiły się m.in. ważne pytania o odpowiedzialność
za kryzys czy poziom akceptacji Unii Europejskiej.
Nawiązując do wypowiedzi przewodniczącego parlamentu fińskiego, stwierdził, że w Polsce, podobnie
jak w Finlandii, poziom poparcia dla wspólnoty jest
stosunkowo wysoki. Marszałek Senatu przypomniał
jednak, że jednocześnie coraz silniejszy jest eurosceptyzm, co w obecnej sytuacji nie może dziwić.
To w pełni uzasadnione, że obywatele pytają, jak
można było dopuścić do kryzysu. Marszałek zwrócił
również uwagę na koszty kryzysu, które musi ponosić Unia Europejska. Jego zdaniem, dyskusja pokazuje jednak, że zdecydowanie przeważa postawa
odpowiedzialności i troski o zjednoczoną Europę,
a także chęć powrotu do wartości, które legły u podstaw europejskiej solidarności. O jej ogromnym znaczeniu świadczy np. postawa państw aspirujących
do wspólnoty i to, zdaniem marszałka Senatu, jest
perspektywa, z której warto spojrzeć na europejskie
problemy. Przypomniał, że brak w zasadzie głosów
nawołujących do opuszczenia Unii.
Ważnym punktem w dyskusji podczas warszawskiego spotkania była kwestia parlamentarnej kontroli nad wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa. Omówiono także relacje parlamentów
z mediami i opinią publiczną. Punktem wyjścia do
dyskusji był materiał przygotowany przez prezydencję belgijską, dotyczący m.in. dotarcia parlamentów
do obywateli za pomocą Internetu, portali społecznościowych i telefonii komórkowej. Przedmiotem
obrad były też implikacje tzw. paktu fiskalnego dla
parlamentów narodowych. Na zakończenie konfe-
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rencji przewodniczący parlamentów przyjęli dokument, w którym zgodzili się na utworzenie międzyparlamentarnej konferencji, mającej kontrolować
unijne polityki: zagraniczną i bezpieczeństwa oraz
bezpieczeństwa i obrony. Zastąpi ona nieistniejące
już Zgromadzenie Parlamentarne Unii Zachodnioeuropejskiej. Ustalono, że parlamenty narodowe
reprezentować będzie po 6 deputowanych. Parlament Europejski ma reprezentować w konferencji
16 przedstawicieli. Kraje kandydujące do Unii i kraje
NATO będą mieć po 4 obserwatorów. Uzgodniono,
że posiedzenia konferencji międzyparlamentarnej
odbywać się będą raz na 6 miesięcy w kraju sprawującym w tym czasie prezydencję w Radzie Unii
Europejskiej. Zgodzono się też, że po 2 latach nastąpi przegląd funkcjonowania konferencji w takiej formule. Polska prezydencja proponowała tzw. formułę
open konferencji, co oznaczało, że każdy parlament
sam podejmowałby decyzję w sprawie liczebności
swojej delegacji, przy czym liczba deputowanych nie
powinna przekroczyć 16 osób. Parlamenty państw
kandydujących do UE oraz europejskich państw
NATO miałyby – według tej formuły – delegować
po 2 obserwatorów. Większość członków szczytu
w Warszawie uznała jednak, że formuła 16 przedstawicieli parlamentów krajowych jest zbyt szeroka
i będzie utrudniała podejmowanie decyzji.
Przewodniczący zgodzili się ponadto, że obowiązkiem parlamentów narodowych jest troska
o zjednoczoną i stabilną Europę oraz przywrócenie zaufania Europejczyków do fundamentów, które legły u podstaw solidarnej rodziny europejskiej,
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a także do przywódców europejskich i ich zdolności znajdowania rozwiązań. Przewodniczący parlamentów w przyjętej konkluzji zwrócili m.in. uwagę
na to, że obecny kryzys UE przyczynia się do pogłębiania problemów integracji europejskiej i może
prowadzić do naruszenia wewnętrznej spójności
Unii. Jak stwierdzili, trudny moment, w którym znajduje się UE, powinien zostać wykorzystany jako katalizator proeuropejskich działań. Uznano także, że
realizacja projektu europejskiego wymaga wzmożonego wysiłku na rzecz przywrócenia równowagi
i podjęcia działań zmierzających do odbudowania
zaufania obywateli do UE. Aby przywrócić dynamikę Unii, konieczne jest, według nich, podjęcie
szybkich i zdecydowanych kroków na rzecz walki
z bezrobociem. Przypomnieli, że Traktat z Lizbony
wzmocnił rolę parlamentów narodowych i PE, więc
mogą podjąć inicjatywę na rzecz pogłębiania integracji europejskiej.
Zamykając obrady, marszałek Bogdan Borusewicz podkreślił, że „mimo trudnych i drażliwych
kwestii” uczestnikom spotkania udało się osiągnąć
konsensus. „Moim zdaniem, jest to dobry sygnał dla
europejskiej opinii publicznej. Mam osobiste przeświadczenie, że parlamenty narodowe będą coraz
aktywniej korzystać z uprawnień, które zagwarantował im Traktat Lizboński” – stwierdził marszałek
Senatu. „Stojąc na straży europejskiej demokracji,
musimy przekonywać instytucje europejskie, że marginalizacja roli parlamentów narodowych w wytyczeniu nowych kierunków rozwoju UE w najlepszym
razie opóźni ten proces” – zaznaczył.

SPRAWY MIĘDZYNARODOWE

WIELOSTRONNE SPOTKANIA
MIĘDZYPARLAMENTARNE
Spotkania przewodniczących parlamentów

W

Paryżu 16 III 2012 r. odbyło się XIV Spotkanie
Stowarzyszenia Senatów Europy, w którym
wziął udział marszałek Bogdan Borusewicz. Przewodniczący drugich izb parlamentów dyskutowali
m.in. na temat walki z międzynarodowym kryzysem
gospodarczym i finansowym. Rozważali, jaką rolę
mogą w tym odegrać parlamenty, czy istnieje funkcja
nadzorcza parlamentów w zarządzaniu strefą euro.
Marszałek Senatu zabrał głos w panelu „Jakie formy
współpracy mogą przyczynić się do ożywienia wzrostu gospodarczego w Europie? Jaką rolę mogą odegrać parlamenty w poszukiwaniu rozwiązania kryzysu”. Marszałek podkreślił, że obecny kryzys nie jest
konsekwencją poszerzenia Unii. Przypomniał, że od
końca lat dziewięćdziesiątych XX w. do 2008 r. wymiana handlowa między „starymi” a „nowymi” krajami
UE wzrosła prawie trzykrotnie. Wzrost ten przyczynił
się do poprawy konkurencyjności gospodarki unijnej
na rynku globalnym. W opinii marszałka Senatu, na
poszerzeniu UE zyskali zatem wszyscy. „Kryzys europejski jest chorobą unii monetarnej i gospodarczej.
Ustanawiając wspólną walutę, nie przeprowadzono
koniecznej integracji gospodarczej, i to zaniechanie
zemściło się” – powiedział marszałek Bogdan Borusewicz. Jego zdaniem, jeśli UE nie wykorzysta obecnego kryzysu finansowego do konsolidacji, to być może
wyjdzie z niego, ale popadnie w kryzys strukturalny.
Marszałek podkreślił, że pakt fiskalny, do którego
przystąpiła Polska, to tylko kompromis. Przypomniał,
że Polska ma kotwicę budżetową, uruchamiającą
automatyczny reżim oszczędnościowy w chwili osiągnięcia długu publicznego w wysokości 55% PKB i to
działa. Mówiąc o roli parlamentów w poszukiwaniu
odpowiedzi na obecny kryzys starego kontynentu,
marszałek uznał za konieczne wzmocnienie i poszerzenie kompetencji budżetowych parlamentu.
Zdaniem marszałka Bogdana Borusewicza, interesujące jest stanowisko brytyjskiej Izby Lordów, która
w obiektywny sposób diagnozuje powstałe problemy, zgłasza swoje uwagi i zastrzeżenia. Trudno je
uznać za prorządowe. Komisja ds. Wspólnot Europejskich Izby Lordów opublikowała raport na temat
kryzysu finansowego w strefie euro, w którym m.in.
wyraża swój niepokój z powodu nieprzystąpienia
do paktu fiskalnego przez Wielką Brytanię. „Wydaje
się, że praca brytyjskich kolegów może być dla nas
dobrym przykładem, iż mimo braku bezpośredniego
przełożenia na decyzje rządowych decydentów parlamenty narodowe, a zwłaszcza izby wyższe mogą

odegrać kapitalną rolę we wspólnotowym procesie
dochodzenia do najlepszych rozwiązań” – powiedział marszałek Senatu.
Stowarzyszenie Senaty Europy powstało w 2000 r.
Należą do niego Senaty 15 państw europejskich.
Jego celem jest zacieśnianie więzi między parlamentami Europy, promocja dwuizbowości w ramach demokracji parlamentarnej oraz wzmacnianie europejskiej świadomości i tożsamości.
20–21 IX 2012 r. marszałek Bogdan Borusewicz
uczestniczył w Europejskiej Konferencji Przewodniczących Parlamentów 47 państw będących
członkami Rady Europy oraz krajów mających
status obserwatora – Japonii, Kanady, Meksyku,
USA i Watykanu, zorganizowanej w Strasburgu.
W pierwszym dniu obrad odbyła się debata na temat
przyszłości Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który – według uczestników spotkania – powinien zostać zreformowany ze względu na nadmierne
obciążenie skargami i wynikającymi z tego zaległościami w ich rozpatrywaniu. Przewodniczący parlamentów dyskutowali również o roli parlamentów
narodowych, o demokracji przedstawicielskiej i wyzwaniach, jakie się z tym wiążą.
Konferencja w Strasburgu była też okazją do
odbycia rozmów bilateralnych. Marszałek Bogdan
Borusewicz spotkał się z przewodniczącym Senatu Kanady Noëlem Kinsellą. W czasie spotkania
omówiono stan prac nad umową pomiędzy Polską
i Kanadą o unikaniu podwójnego opodatkowania
oraz poruszono kwestie związane z możliwościami
współpracy między Gdańskiem a Halifaxem w dziedzinie przemysłu stoczniowego. Obaj rozmówcy
uznali, że impuls tej współpracy mogłyby nadać par-
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lamenty obu krajów. Marszałek Bogdan Borusewicz
i przewodniczący Noël Kinsella rozmawiali także
o nawiązaniu współpracy przez obie izby parlamentów Polski i Kanady. Mogłaby ona dotyczyć odbywania stażów przez urzędników polskiego Senatu
w Senacie kanadyjskim. Taki program administracja
parlamentu Kanady realizuje 2 razy do roku.
Marszałek Bogdan Borusewicz rozmawiał także
z przewodniczącym Senatu Republiki Francuskiej
Jean Pierrem-Belem. Obaj politycy zgodzili się, że
współpraca parlamentów powinna przybrać konkretny wymiar. Postanowili o wymianie wizyt przewodniczących grup bilateralnych obu senatów.
Podczas spotkania z p.o. przewodniczącego parlamentu Chorwacji Josipem Leko marszałek Bogdan Borusewicz poinformował, że po pomyślnej
ratyfikacji traktatu akcesyjnego Chorwacji w Sejmie
odpowiednia ustawa trafiła do Senatu RP i zostanie
rozpatrzona podczas posiedzenia 3–4 X 2012 r. Odpowiadając na propozycję roboczych kontaktów
między oboma parlamentami, marszałek wskazał na
komisje: Spraw Unii Europejskiej oraz Administracji
i Samorządu Terytorialnego jako te, które mogłyby
podzielić się ze swoimi odpowiednikami doświadczeniami Polski w zakresie wykorzystywania środków strukturalnych i spójnościowych.
Wiceprzewodniczący Senatu Rumunii Petru Filip w rozmowie z marszałkiem Bogdanem Borusewiczem z uznaniem odniósł się do działań Polski
na rzecz budowania Partnerstwa Wschodniego.
Marszałek zaoferował współpracę pomiędzy odpowiednimi komisjami obu senatów. Odnosząc się
do problemów polityki wschodniej UE, potwierdził,
że Polska wspiera aspiracje Mołdowy, najaktywniej
korzystającej z możliwości stwarzanych przez partnerstwo. Podkreślił, że główną przeszkodą na drodze do członkostwa może się okazać sprawa statusu

Naddniestrza. W tym kontekście szczególnie ważne
są stanowisko Ukrainy i stan relacji ukraińsko-rumuńskich. Sojuszników rozwiązania tego problemu
należy szukać także wśród starych krajów członkowskich UE. Rozmówcy zgodzili się, że innym kluczowym elementem sytuacji w regionie są ceny rosyjskiego gazu.
Drugiego dnia obrad w Strasburgu szefowie parlamentów omówili sytuację w Afryce Północnej i na
Bliskim Wschodzie. Starali się określić role parlamentów narodowych oraz ich nowe zadania. Główne
tematy dyskusji to: wyzwania związane z umacnianiem zaufania do nowych władz, wspieranie takich
demokratycznych wartości, jak równość, sprawiedliwość i tolerancja oraz zapobieganie dyskryminacji
religijnej czy etnicznej.
Marszałek Bogdan Borusewicz mówił o sytuacji
w krajach, przez które przetoczyła się „Arabska
wiosna”, o ich szansach na przemiany i wyzwaniach
stojących przed tamtejszymi społeczeństwami.
„Mottem mojego wystąpienia jest teza, że kraje demokratyczne nie mogą nie wspierać demokratycznych zmian w tamtym regionie” – powiedział na
wstępie. Marszałek Senatu zaznaczył, że do wydarzeń w Afryce Północnej i świecie arabskim Polska
przywiązuje bardzo dużą wagę. Poinformował, że
Senat angażuje się w szkolenia i spotkania z przedstawicielami rodzących się demokracji. Podkreślił, że
o wadze spraw decydują szczegóły, a nie odległość
od naszych granic. Państwa demokratyczne, a więc
kraje członkowskie Unii Europejskiej, nie mogą nie
popierać demokratycznych przemian, nawet jeżeli
mają pewne zastrzeżenia co do ich przebiegu. Marszałek zwrócił uwagę, że w odmiennym kontekście
kulturowym wartości mogą nabierać innego znaczenia. Tym bardziej należy doceniać osiągnięcia Europy
w zakresie praw człowieka i solidarności społecznej.

Spotkania komisji parlamentów
krajów członkowskich Unii Europejskiej
29–30 I 2012 r. senator Edmund Wittbrodt uczestniczył w Konferencji Komisji ds. Unijnych Parlamentów Unii Europejskiej, zorganizowanej w Kopenhadze. Poruszono tematy związane z priorytetami
polityki klimatycznej i energetycznej 2020, kryzysem
zadłużenia, europejską polityką ekonomiczną oraz
związaną z tym odpowiedzialnością demokratyczną.
11–12 III 2012 r. w Kopenhadze odbyło się spotkanie
przewodniczących komisji ds. zagranicznych parlamentów państw Unii Europejskiej (COFACC). Polski
Senat reprezentowała senator Dorota Czudowska.
19–20 III 2012 r. senator Kazimierz Kleina uczestniczył w – zorganizowanym w Kopenhadze – spotkaniu przewodniczących komisji ds. budżetowych parlamentów państw Unii Europejskiej,
poświęconym podatkowi od transakcji finansowych,
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parlamentarnej kontroli paktu fiskalnego i wieloletnim ramom finansowym.
26–27 III 2012 r. w Kopenhadze zorganizowano
spotkanie przewodniczących komisji ds. środowiska, energii, budownictwa i transportu parlamentów państw Unii Europejskiej. Uczestniczyli w nim
senatorowie Michał Wojtczak i Marek Ziółkowski.
4 IV 2012 r. senatorowie Michał Wojtczak i Marek
Ziółkowski wzięli udział w spotkaniu przewodniczących komisji ds. klimatu, energetyki, budownictwa
i transportu parlamentów państw Unii Europejskiej,
zorganizowanej w Kopenhadze. Tematem konferencji
była efektywność energetyczna w przemyśle, budownictwie i transporcie. Pierwszą część obrad poświęcono zapisom dyrektywy o efektywności energetycznej, której uchwalenie było jednym z priorytetów
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duńskiej prezydencji, a także duńskim doświadczeniom w zakresie wspierania inwestycji w odnawialne
źródła energii i energooszczędność w produkcji przemysłowej i budownictwie. Druga część konferencji
dotyczyła niskoemisyjnego transportu na przykładzie
systemu transportu publicznego w Kopenhadze i rozwiązań w przemyśle motoryzacyjnym.
16–17 IV 2012 r. senator Jan Rulewski wziął udział
w spotkaniu przewodniczących komisji ds. przedsiębiorczości, rozwoju, handlu i zatrudnienia parlamentów państw Unii Europejskiej, które odbyło
się w Kopenhadze.
16–17 IV 2012 r. w Kopenhadze zorganizowano
spotkanie przewodniczących komisji ds. gospodarki, handlu i zatrudnienia parlamentów państw
Unii Europejskiej. Polski Senat reprezentował senator Aleksander Pociej.
22–24 IV 2012 r. w Kopenhadze senatorowie Edmund Wittbrodt i Marek Ziółkowski wzięli udział
w XLVII posiedzeniu plenarnym Konferencji Komisji ds. Unijnych Parlamentów Unii Europejskiej
(COSAC). Pierwszego dnia przeprowadzono debatę
na temat 20 lat swobodnego przepływu ludzi, usług,
towarów oraz kapitału jako kluczowej siły procesu integracji w Europie. Następnie dyskutowano
o zrównoważonej i przyjaznej środowisku gospodarce w Europie. Zrównoważony rozwój, wydajna
gospodarka, a także jednolity rynek cyfrowy były
tematami drugiego dnia obrad.
14–15 V 2012 r., podczas zorganizowanego w Kopenhadze spotkania przewodniczących komisji
spraw zagranicznych i komisji ds. środowiska parlamentów państw Unii Europejskiej, polski Senat
reprezentowali senatorowie Jarosław Obremski i Jadwiga Rotnicka. Uczestnicy próbowali odpowiedzieć
na pytanie, jak w czasach kryzysu gospodarczego
zapewnić bardziej proekologiczny i zrównoważony
rozwój Europy. Spotkanie poświęcono również przygotowaniu do Konferencji Rio+20 i opracowaniu
7. programu działań na rzecz środowiska w Europie.
7–8 VI 2012 r. senator Jerzy Chróścikowski wziął
udział w spotkaniu przewodniczących komisji ds.
rolnictwa parlamentów państw Unii Europejskiej,
zorganizowanym w Kopenhadze. Tematem dyskusji
była reforma wspólnej polityki rolnej.
8–9 VII 2012 r. w Limassol (Cypr) odbyło się
spotkanie przewodniczących Konferencji Komisji ds. Unijnych Parlamentów Unii Europejskiej
(COSAC). W skład delegacji polskiego Senatu weszli
senatorowie Edmund Wittbrodt i Marek Ziółkowski.
W programie spotkania znalazło się omówienie priorytetów prezydencji cypryjskiej w Radzie UE przez
wiceministra ds. europejskich Cypru. Dyskutowano
też na temat europejskiej strategii energetycznej do
2020 r. i bezpieczeństwa dostaw.
9–10 IX 2012 r. senatorowie: Włodzimierz Cimoszewicz, Władysław Ortyl i Edmund Wittbrodt wzięli
udział w obradach Międzyparlamentarnej Konferencji ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpie-

czeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa
i Obrony, zorganizowanej w Pafos, na Cyprze, który
sprawował prezydencję w UE. Uczestnicy spotkania
dyskutowali na temat priorytetów cypryjskiej prezydencji w kontekście polityki zagranicznej i polityki
obronnej, bieżących problemów polityki zagranicznej oraz „Arabskiej wiosny”.
23–25 IX 2012 r. w Nikozji (Cypr) odbyło się spotkanie komisji właściwych ds. sprawiedliwości i spraw
wewnętrznych parlamentów państw Unii Europejskiej (COHAC), w którym uczestniczył senator Jan Rulewski. Tematy spotkania to wspólny europejski system
azylowy (WESA), integracja legalnie przebywających
na terenie państw członkowskich UE i reforma przepisów unijnych o ochronie danych osobowych. W czasie
dyskusji wszyscy deputowani podkreślali potrzebę solidarności i wzmocnienia współpracy między państwami członkowskimi, tak aby ciężar zapewnienia właściwych warunków osobom ubiegającym się o azyl nie
spadał na państwa ościenne Unii. Uczestnicy dyskusji
zaapelowali również o ściślejszą współpracę krajów
UE z innymi państwami.
14–16 X 2012 r. w Nikozji (Cypr) senatorowie Edmund Wittbrodt i Marek Ziółkowski wzięli udział
w XLVIII posiedzeniu Konferencji Komisji ds. Unijnych Parlamentów Unii Europejskiej (COSAC).
Podczas spotkania poruszono tematy związane
z priorytetami cypryjskiej prezydencji w UE, bezpieczeństwem energetycznym, wspólnym rynkiem.
Omówiono również unijną Strategię Europa 2020.
11–13 XI 2012 r. w Nikozji (Cypr) odbyło się spotkanie przewodniczących komisji ds. rolnictwa
parlamentów państw Unii Europejskiej na temat
reformy wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki
rybołówstwa, zmian klimatu i jego wpływu na rolnictwo. Polski Senat reprezentowali senatorowie Jerzy
Chróścikowski i Ireneusz Niewiarowski.
25–27 XI 2012 r. w Nikozji (Cypr) senator Kazimierz
Kleina wziął udział w spotkaniu przewodniczących
komisji ds. finansów parlamentów państw Unii Europejskiej, zorganizowanym w ramach prezydencji
cypryjskiej.
26 XI 2012 r. w Kopenhadze odbyło się nieformalne spotkanie przewodniczących komisji ds. europejskich parlamentów państw Unii Europejskiej na
temat roli parlamentów narodowych i wyzwań demokracji w obliczu większej finansowej, budżetowej
i gospodarczej integracji europejskiej. Polski Senat
reprezentował na nim senator Edmund Wittbrodt.
2–4 XII 2012 r. w Nikozji (Cypr) odbyło się spotkanie przewodniczących komisji ds. praw człowieka
parlamentów państw Unii Europejskiej, zorganizowane w ramach prezydencji cypryjskiej. Udział
w nim wziął senator Michał Seweryński.
16–18 2012 r. w Nikozji (Cypr), w ramach prezydencji cypryjskiej, odbyło się spotkanie przewodniczących komisji ds. społecznych parlamentów
państw Unii Europejskiej. Polski Senat reprezentował senator Mieczysław Augustyn.
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Współpraca regionalna w ramach Unii Europejskiej
Senator Edmund Wittbrodt uczestniczył w zorganizowanym w Berlinie 18–19 I 2012 r. spotkaniu przedstawicieli komisji ds. europejskich
parlamentów państw Trójkąta Weimarskiego.
W programie znalazły się zagadnienia dotyczące
wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020,
paktu stabilności i unii fiskalnej, rozszerzenia Unii
Europejskiej, priorytetów duńskiej prezydencji
w Radzie UE.
23–24 I 2012 r. na Słowacji odbyło się spotkanie
przedstawicieli komisji ds. europejskich parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej (Czechy,
Słowacja, Węgry, Polska), w którym uczestniczyli
senatorowie Zbigniew Meres i Edmund Wittbrodt.
Dyskutowano przede wszystkim o sprawach związanych z kryzysem ekonomicznym i proponowanym
pakcie finansowym, a także o wpływie parlamentów
narodowych na legislację unijną w ramach kontroli
zasady pomocniczości. Poruszono również kwestie
rozszerzenia Unii Europejskiej o Chorwację i perspektyw dalszych rozszerzeń.
25–26 III 2012 r. senator Edmund Wittbrodt uczestniczył w spotkaniu przewodniczących komisji ds.
europejskich parlamentów państw grupy bałtyckiej (Litwa, Łotwa, Estonia, Polska), które odbyło się
w Rydze. Podczas spotkania dyskutowano na temat
zagadnień związanych z porządkiem obrad najbliższego posiedzenia COSAC, jednolitym rynkiem UE,
zrównoważonym rozwojem Europy, wieloletnimi ramami finansowymi i polityką rolną.
9–10 V 2012 r. w Pradze odbyło się spotkanie
przewodniczących komisji ds. administracji
publicznej parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej. Uczestniczyli w nim senatorowie:
Jarosław Obremski, Jadwiga Rotnicka i Janusz Sepioł. Tematem spotkania była ocena stanu systemu operacyjnego administracji publicznej w poszczególnych państwach Grupy Wyszehradzkiej.
Wymieniano się doświadczeniami na temat funkcjonowania administracji publicznej. Zgodnie
stwierdzono, że w każdym z państw Grupy Wy-

szehradzkiej oznacza ona usługi dla obywateli,
którzy mają prawo do dobrej administracji publicznej, a także do informacji i usług w ramach
systemu zrozumiałego i działającego w sposób
prosty.
13–14 IX 2012 r. senator Edmund Wittbrodt
wziął udział w spotkaniu konsultacyjnym przewodniczących komisji wyspecjalizowanych
w sprawach unijnych parlamentów państw bałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia, Polska), które odbyło się w Tallinie (Estonia). Dyskusja dotyczyła
planowanego posiedzenia plenarnego Konferencji Komisji ds. Unijnych Parlamentów Unii Europejskiej (COSAC), aktualnej sytuacji finansowej
i gospodarczej UE oraz podejmowanych działań,
a także propozycji współpracy w ramach Baltic
Institute of Research, Technology and Innovation
(BIRTI).
25–27 IX 2012 r. w Sárospatak (Węgry) senatorowie Stanisław Gorczyca i Edmund Wittbrodt
reprezentowali Senat na spotkaniu przewodniczących komisji ds. europejskich parlamentów
państw Grupy Wyszehradzkiej z udziałem Chorwacji. Podczas obrad parlamentarzyści rozmawiali o współpracy w zakresie wspólnych interesów
w Unii Europejskiej oraz na temat wieloletnich
ram finansowych na lata 2014–2020 w kontekście
polityki spójności. Podsumowano także dotychczasowe doświadczenia krajów członkowskich
Grupy Wyszehradzkiej w korzystaniu z funduszy
Unii Europejskiej.
13–14 XI 2012 r. senator Edmund Wittbrodt
uczestniczył w spotkaniu przedstawicieli komisji
ds. europejskich państw Trójkąta Weimarskiego, zorganizowanym w Paryżu. Parlamentarzyści
dyskutowali na temat wspólnej polityki rolnej,
perspektywy finansowej na lata 2014–2020, kryzysu gospodarczego i finansowego. Omówiono
również zagadnienia związane z integracją gospodarczą i budżetową oraz inwestycjami proekologicznymi.

Spotkania w Parlamencie Europejskim
W Brukseli 23–24 I 2012 r. odbyło się posiedzenie
Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego, na którym był obecny senator Bogdan Klich.
11–14 II 2012 r. senator Andrzej Szewiński wziął
udział w, zorganizowanym w Brukseli, spotkaniu
Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego z udziałem sekretarza generalnego
NATO oraz przedstawicieli parlamentów narodowych państw UE.
27–28 II 2012 r. w Brukseli odbyło się międzyparlamentarne spotkanie, zorganizowane wspólnie przez
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Komisję Spraw Gospodarczych i Monetarnych, Komisję Budżetową oraz Komisję Zatrudnienia i Spraw
Socjalnych Parlamentu Europejskiego, na temat: „Europejski okres oceny na potrzeby koordynacji polityki gospodarczej”. Stronę polską reprezentował senator Kazimierz Kleina. Głównymi wątkami dyskusji
były priorytety semestru europejskiego (europejski
okres oceny) do 2012 r. oraz rola parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego we wdrażaniu
założeń semestru w kontekście nowych ram zarządzania gospodarczego.

SPRAWY MIĘDZYNARODOWE
28–29 II 2012 r. w Brukseli odbyło się międzyparlamentarne spotkanie poświęcone tematowi „Reforma wspólnej polityki rybołówstwa: opinie parlamentów krajowych”. Stronę polską reprezentował
senator Jerzy Chróścikowski. W spotkaniu udział
wzięło 40 parlamentarzystów reprezentujących
25 izb parlamentarnych z 20 państw członkowskich
UE. Podczas spotkania, zorganizowanego przez Komisję Rybołówstwa Parlamentu Europejskiego, poruszano kwestie: maksymalnego zrównoważonego
odłowu (MSY), zbywalnych koncesji połowowych
(TFCs), regionalizacji, a także zakazu odrzutów.
8 III 2012 r. senator Barbara Borys-Damięcka wzięła udział w międzyparlamentarnym spotkaniu komisji
nt. „Równa płaca za równą pracę”, zorganizowanym
w Brukseli. Dyskutowano o tym, jak doprowadzić
do wyrównania zarobków na tych samych stanowiskach niezależnie od płci.
20–21 III 2012 r. w Brukseli odbyło się międzyparlamentarne posiedzenie komisji ochrony środowiska,
poświęcone przyszłej konferencji Narodów Zjednoczonych „Rio+20”, zorganizowane przez Komisję
Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego. Stronę polską reprezentował senator Stanisław Gorczyca. Sesja pierwsza została poświęcona
ramom instytucjonalnym zrównoważonego rozwoju,
druga natomiast – „zielonej gospodarce” w kontekście zrównoważonego rozwoju i eliminacji ubóstwa.
21–22 III 2012 r. senator Piotr Gruszczyński wziął
udział w konferencji dotyczącej wieloletnich ram finansowych „Budżet UE po 2013 r.: jakie wydatki i jakie zasoby?”, zorganizowanej w Brukseli.
23–24 IV 2012 r. senatorowie Bogdan Klich i Władysław Ortyl uczestniczyli w spotkaniu Komisji Spraw
Zagranicznych Parlamentu Europejskiego z udziałem
sekretarza generalnego NATO oraz przedstawicieli
parlamentów narodowych państw Unii Europejskiej,
które odbyło się w Brukseli. Podczas debaty na temat
„Relacje UE – NATO” dyskutowano nad rozwiązaniami
licznych problemów w tych relacjach. Sekretarz generalny NATO Anders Rasmussen wyraził zaniepokojenie
faktem, że państwa Unii Europejskiej niewystarczająco
inwestują w swoje bezpieczeństwo. W trakcie debaty
omawiano także sytuację bieżącą, wiele czasu poświęcono kwestii syryjskiej. Ważnym elementem dyskusji
były rozmowy na temat relacji UE i NATO wobec sytuacji w Afganistanie i perspektyw wzajemnej współpracy w obliczu wygaszania misji w 2014 r., a także usta-

lenia co do dalszej współpracy i wspierania rozwoju
lokalnych sił afgańskich po ustaniu misji NATO.
25 VI 2012 r. senator Jerzy Chróścikowski w Brukseli wziął udział w międzyparlamentarnym posiedzeniu
na temat reformy wspólnej polityki rolnej. Podczas
dyskusji senator wskazał na konieczność przezwyciężenia dużych rozbieżności między państwami członkowskimi w wysokości płatności bezpośrednich.
Podkreślił, że w opinii Senatu niektóre rozwiązania
zaproponowane przez Komisję Europejską odpowiadają polskim oczekiwaniom, inne budzą wątpliwości.
13–15 IX 2012 r. senator Grzegorz Czelej wziął
udział w posiedzeniu Komisji ds. Migracji, Uchodźców i Osób Wysiedlonych Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, które odbywało się w Paryżu.
26–27 IX 2012 r. w Brukseli senator Piotr Gruszczyński uczestniczył w międzyparlamentarnym posiedzeniu Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych Parlamentu Europejskiego na temat projektu
sprawozdania oceny semestru europejskiego, koordynacji polityki gospodarczej, realizacji priorytetów
za rok 2012 i na 2013 r.
3–4 X 2012 r. w Brukseli zorganizowano spotkanie
międzyparlamentarne nt. „Równouprawnienie płci
– co robią w tym względzie parlamenty państw UE?”.
Na zaproszenie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia oraz Grupy Wysokiego Szczebla ds. Równouprawnienia i Różnorodności Parlamentu Europejskiego
wzięła w nim udział senator Barbara Borys-Damięcka.
8–11 X 2012 r. w Brukseli odbyło się międzyparlamentarne posiedzenie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego z udziałem przedstawicieli
parlamentów państw członkowskich Unii Europejskiej. Polski Senat reprezentowali senatorowie Aleksander Pociej i Michał Seweryński.
10–11 X 2012 r. senator Janusz Sepioł uczestniczył
w międzyparlamentarnym posiedzeniu Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego z parlamentami narodowymi, poświęconym wspólnym
ramom strategicznym i umowom o partnerstwie
w kontekście przyszłej polityki spójności w latach
2014–2020. Dyskutowano również na temat roli parlamentów narodowych.
27–28 XI 2012 r. w Brukseli zorganizowano międzyparlamentarne spotkanie Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego na temat wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży. Udział
w nim wziął senator Piotr Zientarski.

Spotkania organizowane przez Komisję Europejską
30 I–1 II 2012 r. w Brukseli odbyła się konferencja
poświęcona perspektywom europejskiej współpracy obronnej w okresie wyzwań finansowych. Polski
Senat reprezentował senator Władysław Ortyl.
19–20 IV 2012 r. w Brukseli odbyło się spotkanie
na temat zmiany podstawy prawnej funkcjonowa-

nia Europolu (Europejski Urząd Policji). Wziął w nim
udział senator Michał Seweryński.
6–7 X 2012 r. w Brukseli odbyła się konferencja
„Miejsca pracy dla Europy”, w której na zaproszenie
Komisji Europejskiej wziął udział senator Mieczysław Augustyn.
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ZGROMADZENIA PARLAMENTARNE
Zgromadzenie Parlamentarne Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy

W

Sejmie 15 V 2012 r. odbyła się VI sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy.
Pierwszego dnia obrad parlamentarzyści obu krajów
podsumowali przygotowania do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012, a także przeprowadzili dyskusję m.in. o polsko-ukraińskiej współpracy
w dziedzinie wymiany młodzieży, w szczególności
o Polsko-Ukraińskim Funduszu Współpracy Szkół
i Wymiany Młodzieży oraz o zaawansowaniu prac
nad reformą konstytucyjną na Ukrainie.
VI sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Polski
i Ukrainy zakończyła się podpisaniem wspólnej
deklaracji, wypracowanej na drodze kompromisu.
Uczestnicy obrad wyrazili w niej zadowolenie z systematycznie rozwijających się relacji między parlamentami Polski i Ukrainy. Zadeklarowali kontynuację
i wyrazili ubolewanie nad wciąż przesuwanym w czasie podpisaniem i ratyfikowaniem umowy stowarzyszeniowej Unii Europejskiej i Ukrainy. Jednocześnie
wyrazili nadzieję, że konsekwentne wdrażanie europejskich wartości demokratycznych na Ukrainie
usunie przeszkody spowalniające wprowadzenie

w życie tej umowy. W dokumencie podkreślono, że
sukces integracji europejskiej Ukrainy zależy od terminowego i pełnego wykonania rezolucji Parlamentu Europejskiego, Zgromadzenia Parlamentarnego
Rady Europy i Zgromadzenia Parlamentarnego EuroNest, dotyczących funkcjonowania instytucji demokratycznych oraz przestrzegania praw człowieka
na Ukrainie, a w szczególności przestrzegania praw
opozycji politycznej.
Parlamentarzyści Polski i Ukrainy pozytywnie ocenili przygotowanie obu krajów do Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej EURO 2012. Nacisk położono również na współpracę w dziedzinie wymiany młodzieży. Sfinalizowanie prac nad koncepcją Polsko-Ukrai-ńskiego Funduszu Współpracy Szkół i Wymiany
Młodzieży uznano za niezbędne. Zaznaczono także
potrzebę utworzenia nowych przejść granicznych,
co pozwoli m.in. wzmocnić współdziałanie między
samorządami. W treści deklaracji parlamentarzyści
apelują też o kontynuowanie działań mających na
celu pogłębienie strategicznego partnerstwa obu
krajów.

Zgromadzenie Parlamentarne
Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Mołdowy
W Sejmie 27 III 2012 r. zorganizowano II sesję Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej
i Republiki Mołdowy. Pierwsza część spotkania poświęcona została reformom podatkowym i systemowi
bankowemu w Polsce. Polskie doświadczenia w zakresie przedakcesyjnych reform podatkowych oraz systemu bankowego w ujęciu historycznym przedstawił
senator Stanisław Gorczyca. Drugą część posiedzenia
poświęcono wzajemnym doświadczeniom w zakresie
reform wymiaru sprawiedliwości. W czasie dyskusji
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przedstawiciele parlamentów Polski i Mołdowy rozmawiali m.in. o wzorowej współpracy obu państw w zakresie ochrony praw człowieka, potrzebie promowania
integracji europejskiej wśród mołdawskiego społeczeństwa oraz o wprowadzeniu ruchu bezwizowego
jako strategicznej kwestii w dążeniach do integracji
z Unią Europejską. Podkreślono znaczenie spotkań
eksperckich będących wsparciem dla mołdawskiego
parlamentu oraz otwartości i zaangażowania Mołdowy we wdrażanie niezbędnych reform.

SPRAWY MIĘDZYNARODOWE

Spotkanie zakończyło się przyjęciem wspólnego
oświadczenia obu parlamentów, uwzględniającego najważniejsze kwestie dotyczące partnerstwa
polsko-mołdawskiego i deklarację pogłębiania
współpracy. W oświadczeniu sygnatariusze uznali osiągnięcia Republiki Mołdowy w jej dążeniach
do integracji z Unią Europejską i wskazali działania,

które powinny być podjęte w celu dalszej integracji.
Przedstawiciele parlamentów obu krajów zaakcentowali silne zaangażowanie Mołdowy w procesy reformacyjne, podkreślając zarazem rolę Polski. W dokumencie zapisano konieczność przyspieszenia
negocjacji Mołdowy z Unią Europejską w sprawie
umowy stowarzyszeniowej, umowy o pogłębionej
i kompleksowej strefie wolnego handlu oraz liberalizacji wizowej. Jednocześnie podkreślono znaczenie dorobku Polsko-Mołdawskiego Forum Integracji
Europejskiej. Dodatkowo uzgodniono, że w ramach
międzyparlamentarnej inicjatywy edukacyjnej raz
w roku organizowane będą wizyty studyjne dla grupy
5 urzędników mołdawskiego parlamentu. Doświadczenie zgromadzone w ramach procesu integracji
z Unią Europejską będzie przekazywane również
innym państwom, które dążą do zintegrowania się
ze strukturami euroatlantyckimi. W dokumencie wyrażono też nadzieję na dalszy rozwój współpracy
gospodarczej i parlamentarnej na wszystkich szczeblach między Polską a Mołdową.

Zgromadzenie Unii Międzyparlamentarnej
Senator Marek Ziółkowski 4–5 III 2012 r.
i 16– 7 IX 2012 r. uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Grupy Geopolitycznej 12+, zorganizowanym w Paryżu.
29–31 III 2012 r. senatorowie Michał Wojtczak
i Marek Ziółkowski wzięli udział w 126. sesji Zgromadzenia Unii Międzyparlamentarnej, odbywającej
się w Kampali (Uganda). Przewodnim tematem obrad był parlament bliżej ludzi. Dyskutowano m.in.
na temat ogólnej sytuacji ekonomicznej, społecznej
i politycznej na świecie.

19–26 X 2012 r. w kanadyjskim Quebecu odbyła
się 127. sesja Zgromadzenia Unii Międzyparlamentarnej, w której uczestniczyli senatorowie Michał Seweryński i Marek Ziółkowski. Podczas obrad m.in.
przeprowadzono debatę na temat społeczeństwa,
jego tożsamości oraz językowej i kulturowej różnorodności w zglobalizowanym świecie.
14–16 XI 2012 r. senator Marek Ziółkowski wziął
udział w odbywającej się w Genewie dorocznej konferencji parlamentarnej Światowej Organizacji Handlu
(WTO), organizowanej przez Parlament Europejski.

Współpraca parlamentarna w ramach
Organizacji Bezpieczeństwa
i Współpracy w Europie (OBWE)
23–25 II 2012 r. w Wiedniu odbyła się zimowa sesja Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE. Uczestniczyli w niej senatorowie: Barbara Borys-Damięcka,
Kazimierz Kleina, Jan Rulewski i Wojciech Skurkiewicz. Obradowano podczas 3 sesji. Komisja ds. Demokracji, Praw Człowieka i Kwestii Humanitarnych
zapoznała się z relacjami Iryny Bogdanovej, Lucii Uvy
i Eugenii Tymoszenko, które przedstawiły sytuację
swoich bliskich, prześladowanych lub zabitych za
przekonania polityczne albo więzionych, skazanych
przez polityczne sądy, maltretowanych i poniżanych.
Na posiedzeniu plenarnym z udziałem wszystkich komisji przyjęto plan pracy OBWE na rok 2012.
11–14 V 2012 r. senator Wojciech Skurkiewicz
wziął udział w konferencji ekonomicznej Zgroma-

dzenia Parlamentarnego OBWE, która odbyła się
w Batumi.
5–9 VII 2012 r. w Monako odbyła się XXI letnia sesja Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE,
w której wziął udział senator Kazimierz Kleina.
Pod ogólnym hasłem „OBWE: Region zmian”
Zgromadzenie Parlamentarne OBWE obradowało na posiedzeniach plenarnych, komisji stałej,
Forum Śródziemnomorskiego i 3 komisji generalnych, a także 25 rezolucji dodatkowych. Podczas
sesji parlamentarzyści omawiali rezolucje 3 komisji generalnych, a także 25 rezolucji dodatkowych.
Zgromadzenie przyjęło deklarację końcową,
w której m.in. wezwało państwa obecnie przewodzące OBWE i mające wkrótce objąć przewodnic-
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two do wyznaczenia standardów przestrzegania
zobowiązań w zakresie praw człowieka, w tym
poszanowania niezależności władzy sądowniczej.
Parlamentarzyści wezwali także do zapewnienia
funkcjonalnego, niezależnego i transparentnego
wymiaru sprawiedliwości, zgodnego ze standardami OBWE, uwolnienia wszystkich więźniów politycznych, do inwestowania w technologie energooszczędne i odnawialne źródła energii w celu
wspierania pokryzysowego uzdrawiania gospo-

darki, a także do zaktualizowania ponad 20-letniej
umowy o współpracy wojskowej i dostosowania
jej zapisów do bieżącej sytuacji międzynarodowej.
4–7 X 2012 r. w Tiranie odbyła się jesienna sesja
Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, podczas
której poruszono kwestię metod walki z kryzysem
ekonomicznym w Europie. Omawiano też sprawy
dotyczące roli mediów w służbie demokracji i dobrego rządzenia. W obradach wziął udział senator
Wojciech Skurkiewicz.

Współpraca parlamentarna w ramach Rady Europy
W Strasburgu 23–27 I 2012 r. odbyła się I część
sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy
w 2012 r. Polski Senat reprezentowali senatorowie:
Grzegorz Bierecki, Bogdan Klich i Piotr Wach. Podczas spotkania zapoznano się ze sprawozdaniami
dotyczącymi wyników obserwacji wyborów parlamentarnych w Maroku i Federacji Rosyjskiej, które odbyły się pod koniec 2011 r. Dyskutowano na
temat funkcjonowania instytucji demokratycznych
na Ukrainie i obecnych tendencji demograficznych
w Europie. W porządku obrad znalazły się również
debata dotycząca praw kobiet na całym świecie,
przeciwdziałania przemocy domowej oraz sprawa
wymuszonych przesiedleń ludności w aspekcie naruszania praw człowieka.
12–14 III 2012 r. senator Piotr Wach w Paryżu wziął
udział w posiedzeniu Komisji Monitoringowej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.
13–15 III 2012 r. w Paryżu odbyło się posiedzenie
Komisji ds. Politycznych i Demokracji Zgromadzenia
Parlamentarnego Rady Europy, w którym uczestniczył senator Bogdan Klich.
23–27 IV 2012 r. w Strasburgu zorganizowano II część sesji Zgromadzenia Parlamentarnego
Rady Europy w 2012 r. Polski Senat reprezentowali
senatorowie Marek Borowski i Piotr Wach. Dyskutowano m.in. na temat sprawozdania dotyczącego wyników obserwacji wyborów prezydenckich
w Federacji Rosyjskiej, które odbyły 4 III 2012 r.,
ochrony wolności wypowiedzi i informacji w Internecie i mediach internetowych, a także o zaginięciu 1500 osób na Morzu Śródziemnym
w 2011 r. W porządku obrad zgromadzenia znalazły się również debata dotycząca problemu
równości kobiet jako warunku powodzenia „Arabskiej wiosny”, promocja aktywnego obywatelstwa
w Europie oraz promocja dobrego zarządzania
i etyki w sporcie.
11–14 V 2012 r. senator Wojciech Skurkiewicz
wziął udział w konferencji ekonomicznej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, która odbyła
się w Batumi.
24–26 VI 2012 r. w Tiranie odbyło się posiedzenie
Komisji Stałej Rady Europy, na którym był obecny
senator Piotr Wach – zastępca przewodniczącego
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polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.
25–29 VI 2012 r. senatorowie: Grzegorz Bierecki, Marek Borowski, Jadwiga Rotnicka i Piotr
Wach wzięli udział w III części sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, zorganizowanej w Strasburgu. Przedmiotem obrad były m.in.
programy oszczędnościowe jako zagrożenie dla
demokracji i praw społecznych; wpływ kryzysu
gospodarczego na samorządy lokalne i regionalne w Europie, implikacje tego kryzysu dla młodego pokolenia, a także stan demokracji w Europie
oraz związana z nim rola obywateli i państwa.
Uczestnicy sesji w Strasburgu dyskutowali też
o sytuacji obrońców praw człowieka w państwach
członkowskich Rady Europy, o sposobie przedstawiania imigrantów i uchodźców w trakcie kampanii wyborczych, o przemianach politycznych
w Tunezji oraz o migrujących Romach w Europie.
Delegaci parlamentów narodowych debatowali również nad niedopuszczalnością ograniczeń
swobody przemieszczania się jako kary za poglądy polityczne.
12–14 VII 2012 r., na zaproszenie Komisji Europejskiej, senator Jerzy Chróścikowski wziął udział
w międzyparlamentarnym spotkaniu na temat reformy wspólnej polityki rolnej.
1–5 X 2012 r. w Strasburgu zorganizowano
IV część sesji Zgromadzenia Parlamentarnego
Rady Europy. Polski Senat reprezentowali senatorowie Marek Borowski i Piotr Wach. Podczas
obrad poruszano m.in. tematy związane z zarządzaniem instytucjami szkolnictwa wyższego, działaniami Organizacji Współpracy Gospodarczej
i Rozwoju, prawem do wyboru edukacji w Europie. Dyskutowano także o przywracaniu sprawiedliwości społecznej poprzez podatek od transakcji finansowych.
15–19 X 2012 r. senator Piotr Wach uczestniczył
w misji sprawozdawczej Komisji Monitoringowej
Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy do
Mołdowy.
12–14 XI 2012 r. w Paryżu senator Piotr Wach
wziął udział w posiedzeniu Komisji Monitoringowej
Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

SPRAWY MIĘDZYNARODOWE

Współpraca parlamentarna w ramach
Zgromadzenia Parlamentarnego NATO
Zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych senator Bogdan Klich wziął udział
w seminarium, zorganizowanym 27–28 II 2012 r.
w Waszyngtonie przez Sojusznicze Dowództwo
ds. Transformacji NATO (SACT). Poświęcono je
smart defence (tzw. inteligentna obrona). Podczas
seminarium, w którym uczestniczył sekretarz generalny NATO Anders Rasmussen, omówiono
raport na temat postępów wdrażania inicjatywy
smart defence, który 24 I 2012 r. został przekazany państwom członkowskim przez sekretarza
generalnego NATO. Raport, prezentujący m.in.
postęp w doprecyzowaniu inicjatywy, stanowić
ma bazę dyskusji politycznej podczas spotkania
ministrów obrony, a jej wyniki staną się podstawą
do przygotowania deklaracji na temat smart defence podczas szczytu NATO w Chicago. Inicjatywa
smart defence polega m.in. na szerszej współpracy członków sojuszu w zakresie wykorzystywania
jednostek wojskowych i uzbrojenia, ćwiczeń, planowania oraz logistyki.
25–28 V 2012 r. senatorowie: Władysław Ortyl,
Witold Sitarz, Andrzej Szewiński i Edmund Wittbrodt
wzięli udział w wiosennej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, które odbyło się w Tallinie (Estonia). Podczas posiedzenia Komisji Nauki i Techniki
debatowano na temat 3 raportów: „Bezzałogowe
statki powietrzne”, „Energia nuklearna po Fukushimie” oraz „Irański program nuklearny”. W czasie
dyskusji senator Edmund Wittbrodt odniósł się do
raportu na temat samolotów bezzałogowych i zasugerował zmianę niektórych zapisów raportu dotyczących uwarunkowań etycznych i doprecyzowanie
punktów mówiących o wykorzystywaniu samolotów
bezzałogowych w Afganistanie.
18–19 VI 2012 r. senatorowie: Władysław Ortyl, Witold Sitarz i Andrzej Szewiński uczestniczyli w 80. seminarium Rose – Roth nt. „Partnerstwo
Wschodnie: współczesne wyzwania i plany na przyszłość”, zorganizowanym w Wilnie przez Zgromadzenie Parlamentarne NATO. Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania referatów na temat demokracji
w państwach Europy Wschodniej: Rosji, Białorusi,
Ukrainy i Mołdowy, przygotowanych przez przedstawicieli ośrodków opozycyjnych i rządowych
z tych krajów.

8–14 VII 2012 r. senatorowie Władysław Ortyl
i Edmund Wittbrodt w USA uczestniczyli w połączonym spotkaniu członków Podkomisji ds. Stosunków Transatlantyckich i Podkomisji ds. Współpracy
Partnerskiej Zgromadzenia Parlamentarnego NATO
oraz członków Komisji Nauki i Technologii (Podkomisja ds. Energii i Bezpieczeństwa Środowiska)
Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Podczas
spotkań w Waszyngtonie, m.in. w Departamencie
Stanu i Departamencie Obrony USA, a następnie
w San Francisco, dyskutowano o najnowszych osiągnięciach nauki i technologiach informacyjnych, ze
szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych
z cyberatakami, a także o sytuacji na Bliskim Wschodzie, w Indiach i Pakistanie oraz w krajach Afryki Północnej.
14–17 X 2012 r. senatorowie Władysław Ortyl
i Andrzej Szewiński wzięli udział w 81. seminarium
Rose – Roth nt. „Zakotwiczenie stabilności na Zachodnich Bałkanach: spełnienie obietnicy integracji
euroatlantyckiej”, zorganizowanym w Sveti Stefan
(Czarnogóra) przez Zgromadzenie Parlamentarne
NATO.
17–20 X 2012 r. wspólną wizytę w Moskwie złożyły Podkomisja ds. Przyszłego Potencjału Obronnego i Bezpieczeństwa oraz Podkomisja ds. Rządów
Demokratycznych Zgromadzenia Parlamentarnego
NATO. Polski Senat reprezentował senator Andrzej
Szewiński.
9–12 XI 2012 r. w Pradze zorganizowano jesienną sesję Zgromadzenia Parlamentarnego NATO.
W obradach wzięli udział senatorowie: Witold Sitarz, Andrzej Szewiński i Edmund Wittbrodt. Sekretarz generalny NATO Anders Rasmussen ostrzegł
nowy rząd Gruzji przed represjami wobec przeciwników politycznych i wyraził uznanie dla syryjskiej
opozycji. Zapewnił też, że NATO będzie chronić
Turcję, swe państwo członkowskie, na którą spadają
pociski z Syrii ogarniętej konfliktem wewnętrznym.
Parlamentarzyści zaapelowali też do Rady Bezpieczeństwa ONZ, aby „zajęła jednoznaczne stanowisko w sprawie kryzysu syryjskiego i wprowadziła
sankcje wymierzone w reżim syryjski”. Wybrano
również nowego przewodniczącego Zgromadzenia
Parlamentarnego NATO. Został nim dotychczasowy
wiceprzewodniczący Hugh Bayley.

Konferencja Parlamentarna Morza Bałtyckiego
W Berlinie 23–26 IV 2012 r. odbyło się posiedzenie Komisji Stałej Konferencji Parlamentarnej Morza
Bałtyckiego. W spotkaniu wziął udział senator Ryszard Górecki.

25–28 VII 2012 r. w St. Petersburgu obradowała XXI Konferencja Parlamentarna Morza Bałtyckiego. Na czele delegacji Sejmu i Senatu stanął
senator Ryszard Górecki. Tegoroczna konferencja
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poświęcona była współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu Morza Bałtyckiego
w dziedzinach energii, ekologii i opieki społecznej. Dyskutowano m.in. na temat założeń nowej
strategii dla Morza Bałtyckiego, opublikowanej
przez Komisję Europejską w marcu 2012 r. Konferencja zgromadziła ponad 200 polityków, urzędników państwowych, ekspertów, przedstawicieli
zainteresowanych organizacji i przemysłu z regionu Morza Bałtyckiego, a także reprezentantów
organizacji młodzieżowych i pozarządowych.

Podczas konferencji przedstawiono szereg prezentacji. Odbyła się też debata polityczna na temat następujących zagadnień: partnerstwo regionalne i współpraca transgraniczna, efektywność
energetyczna i ekologiczny rozwój, zintegrowana
polityka morska, pomyślność zdrowotna i społeczna oraz mobilność na rynku pracy.
11–12 XI 2012 r. w Hamburgu odbyło się posiedzenie Komisji Stałej Konferencji Parlamentarnej
Morza Bałtyckiego. W spotkaniu wziął udział senator Ryszard Górecki.

Zgromadzenie Parlamentarne Unii dla Śródziemnomorza
W Rabacie (Maroko) 23–25 III 2012 r. odbyła się
VIII sesja plenarna Zgromadzenia Parlamentarnego Unii
dla Śródziemnomorza. Wzięła w niej udział senator

Anna Aksamit, członkini Komisji ds. Praw Kobiet w Krajach Eurośródziemnomorskich oraz Komisji ds. Poprawy
Standardów Życia, Współpracy Społeczeństw i Kultury.

Zgromadzenie Parlamentarne Inicjatywy Środkowoeuropejskiej
W Kijowie 26–28 IX 2012 r. odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Parlamentarnego Inicjatywy
Środkowoeuropejskiej (CEI), poświęcone roli transportu w krajach CEI. Polski Senat reprezentowali na
nim senatorowie Rafał Muchacki i Janusz Sepioł.

W imieniu polskiej delegacji jej przewodniczący
senator Janusz Sepioł wygłosił referat pt. „Poprawa
infrastruktury transportowej jako efektywne narzędzie intensyfikacji współpracy krajów Inicjatywy
Środkowoeuropejskiej”.

Zgromadzenie Parlamentarne EuroNest
Senator Norbert Obrycki 2–3 IV 2012 r. wziął
udział w II sesji plenarnej EuroNest – zgromadzenia przedstawicieli Parlamentu Europejskiego
i parlamentów państw Partnerstwa Wschodniego,
zorganizowanej w Baku. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele parlamentów państw Partnerstwa Wschodniego (Polska, Ukraina, Gruzja,
Azerbejdżan, Armenia, Mołdowa) i Parlamentu
Europejskiego. Przyjęto m.in. rezolucje dotyczące

wspólnych zagrożeń energetycznych, wzmocnienia roli parlamentów narodowych, wsparcia dla
wschodnioeuropejskich gospodarek i wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego. Zgromadzenie przyjęło również rezolucję potępiającą karę
więzienia dla b. premier Ukrainy Julii Tymoszenko.
W raportach grup roboczych zadeklarowano konkretne działania na rzecz umacniania Partnerstwa
Wschodniego.

Zgromadzenie Parlamentarne GUAM
W Baku (Azerbejdżan) 18–21 XII 2012 r. odbyła
się V sesja Zgromadzenia Parlamentarnego GUAM
– Organizacji na rzecz Demokracji i Rozwoju, zrzeszającej: Gruzję, Ukrainę, Azerbejdżan i Mołdowę.
Z ramienia Grupy Wyszehradzkiej w spotkaniu wziął
udział senator Bogdan Klich. Podczas sesji poruszono następujące tematy: procesy integracji europejskiej państw należących do GUAM; współpraca
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w ramach programu Partnerstwa Wschodniego; rola
wielostronnej, międzyparlamentarnej współpracy
służącej zapewnieniu regionalnego i międzynarodowego rozwoju; rola regionalnych i międzynarodowych organizacji parlamentarnych w rozwijaniu
współpracy międzyregionalnej; potencjał energetyczny krajów GUAM i ich uczestnictwo w bezpieczeństwie energetycznym Europy.

SPRAWY MIĘDZYNARODOWE

KONTAKTY DWUSTRONNE
Forum Regionów Polska – Rosja
21 V 2012 r. w Krakowie obradowało IV Forum
Regionów Polska – Rosja, poświęcone współpracy
i wymianie doświadczeń w zakresie gospodarki komunalnej.
Marszałek Bogdan Borusewicz, otwierając obrady, podkreślił, że idea Forum jako płaszczyzny
współpracy między regionami Polski i Rosji odniosła
sukces. Pozostaje platformą wymiany doświadczeń
w rozwiązywaniu spraw będących najbliżej obywateli. Jak zaznaczył, spotkanie odbywa się w Krakowie, mieście, które jest symbolem sukcesu idei samorządności. „To właśnie samorząd jest podstawą
demokracji, to samorząd sprzyja gospodarności
i przedsiębiorczości, ucząc obywateli odpowiedzialności za swoje sprawy i za swój kraj” – powiedział
marszałek Senatu. Jego zdaniem, polska reforma
samorządowa była najbardziej udana ze wszystkich
reform przeprowadzonych po 1989 r.
Obradom współprzewodniczyła Walentyna Matwijenko, przewodnicząca Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej. Podczas
inauguracji powiedziała, że historia stosunków polsko-rosyjskich jest trudna, ale należy patrzeć w przyszłość i podejmować wspólne działania tak, aby
wznieść się ponad to, co dzieli. Podkreśliła, że niezwykle istotne jest praktyczne podejście do współ-

ry komunalnej). Prace zespołu ochrony środowiska
podsumowali Jacek Protas, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, prezes Związku Województw RP, oraz Siergiej Biełousow, członek Komisji Rady Federacji ds. Polityki Rolno-Spożywczej
i Wykorzystania Zasobów Naturalnych. O pracach
2. zespołu mówili senator Witold Gintowt-Dziewałtowski, członek Komisji Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej, oraz Andriej Czernieckij,
pierwszy zastępca przewodniczącego Komisji Rady
Federacji ds. Ustroju Federalnego, Polityki Regionalnej, Samorządu Regionalnego i Północy.
O wynikach pracy 3. sekcji poinformowali senator Władysław Ortyl, przewodniczący Komisji
Obrony Narodowej, i Władymyr Jakubowskij, członek Komisji Rady Federacji ds. Ustroju Federalnego, Polityki Regionalnej, Samorządu Regionalnego i Północy. Podczas obrad tej sekcji podpisano
umowę o powołaniu Międzynarodowego Instytutu
Rozwoju Miast. Jego celem jest m.in. promowanie
zrównoważonego rozwoju miast.
Wyniki debaty 4. sekcji przedstawili senator Janusz Sepioł, przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, oraz Stepan

pracy, i dodała, że już bardzo wiele dobrego zrobiło forum polsko-rosyjskie. Jej zdaniem, współpraca
międzyregionalna przynosi wiele korzyści obywatelom obu krajów, gdyż nie jest obciążona problemami
polityki międzynarodowej i pozwala na lepszą pracę
na rzecz obywateli.
Blisko 200 samorządowców, przedstawicieli regionów i polityków z Polski i Rosji dyskutowało w 4 sekcjach (ochrona środowiska jako czynnik rozwoju
regionalnego; firmy komunalne narzędziem rozwoju
regionu; inteligentne miasta – technologie miejskie;
ustawodawstwo w dziedzinie funkcjonowania sfe-
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Kiriczuk, przewodniczący Komisji Rady Federacji ds.
Ustroju Federalnego, Polityki Regionalnej, Samorządu Regionalnego i Północy.
Przedstawiciele Senatu, Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej, regionów
Rosji i samorządów RP w przyjętej deklaracji końcowej postanowili kontynuować dialog i współpracę
polsko-rosyjską na poziomie regionów. Zdecydowali, że V Forum Regionów odbędzie się w 2013 r.
w Rosji i będzie poświęcone współpracy w sferze
szkolnictwa, nauki i kultury.
W Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie uczestnicy Forum obejrzeli wystawę „Polacy
w Petersburgu”. Wystawa przybliżyła gościom marszałka Senatu i uczestnikom konferencji interesujący aspekt wspólnych dziejów Polaków i Rosjan oraz
polski wkład w dziedzictwo kulturowe jednego
z najpiękniejszych miast Federacji Rosyjskiej.
17 XI 2012 r. senator Janusz Sepioł i deputowana do Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego
Federacji Rosyjskiej Larissa Ponomariowa otrzymali

dyplomy „Za wybitne zasługi w dziele wzajemnego
zrozumienia i zbliżenia społeczeństw Polski i Rosji”.
Wręczyli je ministrowie spraw zagranicznych Polski
i Rosji Radosław Sikorski i Siergiej Ławrow w siedzibie rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych
w Moskwie. Wyróżnieni parlamentarzyści są organizatorami Forum Regionów Polska – Rosja i współprzewodniczącymi grupy współpracy.
„Do roku 2020 opracowywana będzie strategia
stosunków polsko-rosyjskich. Obaj ministrowie
spraw zagranicznych w swych wystąpieniach podczas ceremonii podkreślili znaczenie współpracy regionów i miast dla stosunków bilateralnych”
– powiedział senator Janusz Sepioł po otrzymaniu
dyplomu. „Ta nagroda dla nas jest dostrzeżeniem
tej naszej wspólnej pracy. Jestem przekonany, że
to znak, iż w strategii stosunków Polska – Rosja
2020 współpraca regionów i miast będzie stanowić
niezwykle ważny rozdział. Przyjmuję więc to wyróżnienie jako dar, który w istocie jest zadaniem”
– mówił senator.

Grupy bilateralne
Senacka Polsko-Rosyjska Grupa Parlamentarna
VIII kadencji powołana została 16 II 2012 r. W jej
skład weszło 21 senatorów. Odpowiednikiem po
stronie rosyjskiej jest Grupa ds. Współpracy Rady
Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej z Senatem Rzeczypospolitej Polskiej.
W 2012 r. odbyły się 2 wizyty studyjne. W czasie pierwszej, 1–6 VII 2012 r., rosyjscy parlamentarzyści odwiedzili Wielkopolskę. Oprócz spotkań
z władzami regionu, m.in. marszałkiem województwa wielkopolskiego, prezydentem Poznania, odbyły się m.in. spotkania z władzami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
dyrekcją Instytutu Zachodniego Instytutu Naukowo-Badawczego im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu. W czasie pobytu w województwie
wielkopolskim rosyjscy senatorowie zapoznali
się także z początkami polskiej państwowości,
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a w Warszawie odbyło się wspólne posiedzenie
obu grup bilateralnych.
27 IX–2 X 2012 r. delegacja Senackiej Polsko-Rosyjskiej Grupy Parlamentarnej pod przewodnictwem
senatora Janusza Sepioła złożyła wizytę w Obwodzie Leningradzkim i Republice Karelii. W trakcie
wizyty w St. Petersburgu zorganizowano spotkanie
z gubernatorem Obwodu Leningradzkiego, z deputowanymi Zgromadzenia Ustawodawczego Obwodu Leningradzkiego i przedstawicielami Parlamentu Młodzieżowego Obwodu Leningradzkiego.
30 IX 2012 r. delegacja Senatu RP rozpoczęła wizytę
w Republice Karelii od spotkania z naczelnikiem republiki Aleksandrem Piotrowiczem Hudilainenem.
Delegacja spotkała się także z przedstawicielami
Zgromadzenia Ustawodawczego Republiki Karelii i reprezentantami karelskich organizacji młodzieżowych,
w tym Parlamentu Młodzieżowego Republiki Karelii.

SPRAWY MIĘDZYNARODOWE

OBSERWACJA WYBORÓW
PARLAMENTARNYCH
W 2012 r. senatorowie śledzili także wybory parlamentarne w Armenii, Gruzji, na Ukrainie i Litwie.
W maju 2012 r. senator Jan Rulewski brał udział
w misji obserwacyjnej wyborów do armeńskiego
parlamentu w ramach Organizacji Bezpieczeństwa
i Współpracy w Europie (OBWE), a senator Piotr
Wach – z ramienia Rady Europy (RE).
Wybory parlamentarne w Gruzji na przełomie
września i października 2012 r. obserwowali senatorowie Kazimierz Kleina (OBWE) i Bogdan Klich
(RE), a także specjalna senacka misja, w skład której
weszli senatorowie: Mieczysław Gil, Helena Hatka, Andrzej Misiołek, Norbert Obrycki, Grażyna
Sztark i Alicja Zając. Senatorowie zostali zaproszeni
przez gruzińskie władze i przedstawicieli opozycji
parlamentarnej podczas oficjalnej wizyty delegacji
Senatu w Gruzji, w czerwcu 2012 r. Senacka misja
monitorowała prace 26 komisji wyborczych w regionach Mccheta-Mtianeti, Kachetii i Tbilisi. Zdaniem
senatorów, wybory przebiegały w spokojnej atmosferze, nie odnotowano naruszeń mogących mieć
wpływ na wynik wyborów. Także w ocenie senatora
Kazimierza Kleiny, który obserwował pracę komisji
wyborczych m.in. w Tbilisi, wybory w Gruzji były
wolne i demokratyczne. Podkreślił, że w każdym lokalu wyborczym było wielu obserwatorów, a przed
budynkami – wolontariusze, którzy także przyglądali

się wyborom. Zdaniem senatora Kazimierza Kleiny,
wszystkim zależało na tym, by te wybory były demokratyczne.
Pod przewodnictwem senatora Łukasza Abgarowicza 26–29 X 2012 r. na Ukrainie przebywali senatorowie: Stanisław Gogacz, Maciej Klima, Andrzej
Matusiewicz, Marek Martynowski, Jan Michalski,
Janusz Sepioł i Józef Zając.
Senatorowie monitorowali końcowy etap kampanii wyborczej do Rady Najwyższej Ukrainy, obserwowali, czy przestrzegano ciszy wyborczej, a także
przyglądali się samemu przebiegowi głosowania
w obwodach charkowskim, połtawskim i sumskim.
Senatorowie spotkali się ze sztabami wyborczymi
głównych ugrupowań, obserwatorem długoterminowym i ukraińskimi organizacjami pozarządowymi
monitorującymi wybory. Obserwowali też pracę bez
mała 50 losowo wybranych komisji wyborczych. Nie
stwierdzili żadnych istotnych naruszeń procesu wyborczego.
Obserwatorami wyborów na Ukrainie byli także senatorowie: Andrzej Szewiński (ZP NATO)
oraz Kazimierz Kleina i Wojciech Skurkiewicz
(ZP OBWE).
13–16 X 2012 r. senatorowie: Anna Aksamit, Witold
Gintowt-Dziewałtowski i Mieczysław Gil wzięli udział
w misji obserwacyjnej wyborów do litewskiego Sejmu.
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rzyjmując ustawę budżetową na rok 2012, parlament zdecydował, że środki przeznaczone na
opiekę nad Polonią i Polakami za granicą od tego
roku znajdą się w gestii Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Decyzję w tej sprawie podjęto na etapie
prac sejmowych, zmieniając w ten sposób projekt
budżetu Kancelarii Senatu, przygotowany przez
nią w 2011 r. Wzorem lat ubiegłych zakładał on, że
środki na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą, w wysokości 75 mln zł, znajdą się w budżecie
kancelarii, z czego 62 mln zł przeznaczone zostanie
na zadania o charakterze programowym, a 13 mln
zł – o charakterze inwestycyjnym. Uchwalając ustawę budżetową, na opiekę nad Polonią i Polakami za
granicą w budżecie Kancelarii Senatu przewidziano
ostatecznie 10 mln zł, z czego 4 mln 140 tys. zł zaplanowano na dokończenie rozpoczętych inwestycji, 5 mln 860 tys. zł zaś – na realizację zadań programowych.
Zmiana zasad finansowania zadań na rzecz Polonii i Polaków za granicą zamknęła pewien rozdział
w sprawowaniu przez Senat roli opiekuna naszej
diaspory. Stanowi też okazję do przypomnienia
najważniejszych faktów z tym związanych. Począwszy od 1989 r., Senat kształtował i realizował
politykę państwa wobec Polonii. Po latach komunizmu nawiązanie kontaktów, zwłaszcza z emigracją
niepodległościową i jej potomkami, nie było łatwe.
Tego zadania podjął się Senat, wybrany w demokratycznych wyborach 4 VI 1989 r., nawiązując
w ten sposób także do tradycji przedwojennej.
Podjęte w I kadencji zobowiązanie opieki nad Polonią i Polakami zamieszkałymi za granicą, a także pomoc im w zachowaniu związków z macierzą
zostały potwierdzone w konstytucji, uchwalonej
w 1997 r. Z inicjatywy Senatu, kierowanego przez
prof. Andrzeja Stelmachowskiego, pierwszego marszałka Izby odrodzonej po latach komunizmu, a potem wieloletniego prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, m.in. w 1990 r. ostatni prezydent na
uchodźstwie Ryszard Kaczorowski przekazał insygnia władzy wybranemu w demokratycznych wyborach prezydentowi Lechowi Wałęsie.
Oprócz przełamania nieufności emigracji niepodległościowej Senat zmierzył się także z innym niezwykle trudnym wyzwaniem – nawiązaniem kontaktów z tymi Polakami, którzy Polski nigdy nie opuścili,
ale na skutek dramatycznych wydarzeń XX w. i nowego podziału Europy po II wojnie światowej znaleźli się poza granicami kraju, przede wszystkim na terytorium byłego Związku Radzieckiego, bardzo często
prześladowanymi za swoje pochodzenie i skazanymi na niedostatek. Senacka opieka przyniosła im
finansowe wsparcie, pomogła w tworzeniu polskich
organizacji. Dzięki tym działaniom tysiące osób polskiego pochodzenia odzyskało poczucie tożsamości, odzyskało dumę z bycia Polakami. O skali tych
przemian świadczy liczba naszych rodaków, którzy
ubiegali się i ubiegają o Kartę Polaka.

Przez wszystkie te lata Senatowi udało się wypracować dobre kontakty z polską diasporą, niezależnie
od jej miejsca zamieszkania i przyczyn oddalenia od
ojczyzny.
W tym czasie zmieniały się forma i charakter
opieki sprawowanej przez Senat, w miarę pojawiania się nowych potrzeb i oczekiwań. Pamiętano także o różnicach między polskimi społecznościami
w różnych krajach. Inną pomoc kierowano do środowisk polonijnych w Europie Zachodniej czy USA,
a innego wsparcia oczekiwali Polacy na Wschodzie.
Powstawały nowe zjawiska, na które Senat starał się
szybko reagować, takie jak migracja do Wielkiej Brytanii i Irlandii po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Dlatego m.in. w kręgu zainteresowań znalazła się młoda polska emigracja.
Przeważająca początkowo pomoc charytatywna
ustępowała z czasem miejsca aktywizacji środowisk
polskich za granicą, a także działaniom edukacyjnym,
szkoleniowym, wspierającym naukę języka ojczystego czy kształtującym kompetencje liderskie. Częściej
podejmowano i wspierano przedsięwzięcia ułatwiające naszym rodakom zajmowanie coraz wyższej
pozycji w krajach osiedlenia. Rozumiano, że dobrze
wykształceni Polacy, spełnieni rodzinnie i zawodowo,
są najlepszą wizytówką naszego kraju za granicą.
W nowej sytuacji, wynikłej ze zmiany finansowania zadań polonijnych w ustawie budżetowej na rok
2012, Prezydium Senatu 15 III 2012 r. podjęło uchwałę, w której określiło zasady postępowania przy zlecaniu zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami
za granicą i przyznawania dotacji na ich wykonanie
w 2012 r. Zgodnie z nią o dotacje z budżetu Kancelarii Senatu mogły się ubiegać tylko organizacje pozarządowe realizujące w 2012 r. zadania programowe powtarzające się i kontynuowane, objęte dotacją
Kancelarii Senatu co najmniej w jednym roku z okresu
2007–2011, jeśli łączna dotacja udzielona wnioskodawcy w każdym roku była mniejsza niż 500 tys. zł.
W zakresie zadań o charakterze inwestycyjnym środki
przeznaczono na zakończenie inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich, których kontynuacja była
niezbędna ze względu na prawidłową realizację projektów służących kultywowaniu polskości w środowiskach polskich i polonijnych na świecie.
Ogółem wpłynęło 599 wniosków o dofinansowanie zadań zleconych na łączną kwotę 200 870 000 zł,
w tym 552 wnioski o charakterze programowym
o wartości 170 103 000 zł oraz 47 wniosków inwestycyjnych na kwotę 30 767 000 zł. Kancelaria Senatu
mogła przyznać tylko 10 mln zł na realizację zadań
związanych z opieką nad Polonią i Polakami za granicą, w tym na realizację zadań o charakterze programowym 5 mln 860 tys. zł, czyli około 9,5% sumy,
jaką Senat dysponował w 2011 r. Na wykonanie zadań
i zakupów inwestycyjnych przyznano natomiast 4 mln
140 tys. zł. Rozpatrując wnioski, Prezydium Senatu
oceniało je przede wszystkim pod względem zgodności z zasadami określonymi w uchwale z 15 III 2012 r.
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Zadania inwestycyjne
W 2012 r. Senat przekazał 4 mln 140 tys. zł na
kontynuację 6 zadań realizowanych przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, a mających na celu
poprawę stanu bazy lokalowej obiektów służących krzewieniu polskości. Najwięcej środków (2
mln 139 tys. 786 zł) przeznaczono na modernizację Domu Polskiego w Nowym Sołońcu w Rumunii, zbudowanego w latach 1996–1997, będącego
siedzibą Stowarzyszenia Polaków. Na budowę
Domu Kultury Polskiej w Barze, na Ukrainie, z częścią przeznaczoną na cele oświatowe, przekazano
dotację w wysokości 1 mln 140 tys. W budynku,
użytkowanym przez Kulturalno-Oświatowe Sto-

warzyszenie Polaków, znajdą się m.in. sala wielofunkcyjna, pracownia komputerowa i biblioteka.
W 2012 r. 776 tys. 188 zł przekazano na 2 inwestycje na Litwie. Dzięki pomocy Senatu i miejscowego
samorządu przeprowadzono remont dachu i pomieszczeń dydaktycznych w polskiej szkoły średniej Połukniach. Finansowe wsparcie na przeprowadzenie prac remontowych otrzymała także polska
szkoła średnia w Trokach. W 2012 r. ze środków
przekazanych przez Senat kontynuowane były także prace remontowe w 2 domach polskich: w Orłowej-Lutyni w Czechach (60 tys. 749 zł) i w Budapeszcie na Węgrzech (23 tys. 277 zł).

Dom Kultury Polskiej w Barze na Ukrainie.

Dom Polski w Nowym Sołońcu w Rumunii.

Dom Polski w Nowym Sołońcu w Rumunii.

Prace remontowe w polskiej szkole średniej w Połukniach na Litwie.
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Wnętrze Domu Polskiego w Budapeszcie na Węgrzech.

Dom Polski w Orłowej-Lutyni w Czechach, remontowany ze środków Senatu.

Zadania programowe
Na ten cel w 2012 r. przekazano 5 mln 860 zł.
Najmniej środków – 96 tys. 318 zł, czyli 1,64%,
przeznaczono na wspieranie organizacji i środowisk polonijnych i polskich na świecie. Dotację na
ten cel otrzymała m.in. Fundacja na rzecz Pomocy
Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku, która
zorganizowała kolejne już obchody polskiego Dnia
Dziecka na Białorusi. Pieniądze trafiły też do Stowarzyszenia Rozwoju Społecznego w Rzeszowie, które
przeprowadziło warsztaty dla 30 przedstawicieli organizacji polonijnych z 15 krajów Unii Europejskiej
zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności
w zarządzaniu projektami, deklarujących gotowość
wspierania organizacji na swoim terenie, i dla 150
osób chcących realizować projekty finansowane ze
środków UE lub lokalnych. Akademia Trzeciego Wieku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie spożytkowała senacką dotację na organizację VI Spotkania Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku zza
Wschodniej Granicy.
Podobnie jak w latach poprzednich, w 2012 r. najwięcej środków – 3 mln 631 tys. 785 zł, czyli 61,98%,
Senat przeznaczył na wspieranie oświaty polonijnej, dofinansowując realizację 70 projektów. Większość tych środków trafiła do dzieci i młodzieży ze
środowisk polskich na Wschodzie, przede wszystkim
w formie pomocy stypendialnej, dydaktycznej i metodycznej. Senat wspierał także organizację konkursów i olimpiad wiedzy o języku, literaturze i kulturze
Polski. Dzięki otrzymanej dotacji Stowarzyszenie
Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego zorganizowało wyjazdowe szkoły
języka polskiego w Mołdowie, Rosji, Gruzji, Kirgistanie, Białorusi i na Ukrainie. W zajęciach 10 szkół,
prowadzonych przez wykładowców z Uniwersytetu
Śląskiego i absolwentów specjalistycznych studiów

podyplomowych, wzięło udział 490 osób. Stowarzyszenie zorganizowało też Letnią Szkołę Języka, Literatury i Kultury Polskiej oraz warsztaty polonistyczne
dla nauczycieli z zagranicznych szkół z polskim językiem nauczania.
W 2012 r. Fundacja „Nowoczesna Polska” kontynuowała projekt „Wolne lektury”, polegający na udostępnianiu w Internecie na stronie www.wolnelektury.pl
tekstów lektur szkolnych, aby promować czytelnictwo wśród Polonii i popularyzować literaturę w języku ojczystym. Wrocławska Fundacja Edukacji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej FREYA
zorganizowała Zlot Młodzieży Polonijnej POLONICUS, w którym wzięli udział młodzi ludzie pochodzenia polskiego z Niemiec, Włoch, Francji, Rosji
i Ukrainy. Białostocka Fundacja na rzecz Pomocy
Dzieciom z Grodzieńszczyzny mogła zrealizować
9. już edycję pomocy stypendialnej dla młodzieży
pochodzenia polskiego z Białorusi, studiującej na
uczelniach wyższych w Polsce, szczególnie w województwie podlaskim. Fundacja zorganizowała także
12. integracyjno-edukacyjny letni wypoczynek dla
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dzieci pochodzenia polskiego z Białorusi. Dzięki
senackiej dotacji możliwe było też przeprowadzenie kursu doskonalenia metodycznego dla nauczycieli polonijnych przez Fundację Międzynarodowy
Instytut Edukacji w Warszawie Edukacyjny Pomost
Wschód – Zachód. Dzięki senackiej pomocy finansowej w Zamościu we wrześniu 2012 r. odbył się
3. Kresowy Festiwal Polonijny Młodzieży Szkolnej,
w którym wzięło udział około 180 dzieci polskiego pochodzenia z Ukrainy i Białorusi. Z senackiego
wsparcia skorzystało także Towarzystwo Przyjaciół
Archiwum Emigracji w Toruniu, które zorganizowało
9. już edycję konkursu na prace doktorskie i magisterskie poświęcone historii kultury emigracji polskiej w XX w.
Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna”
w Gdańsku realizowało projekt „Polskość mieszka
w języku”. Dzięki niemu dzieci i młodzież polskiego
pochodzenia z Ukrainy mogły spędzić wakacje na
Kaszubach i połączyć naukę języka polskiego z bogatym programem kulturalno-oświatowym i rekreacyjno-sportowym. Warsztaty językowe i praktyki

dzieci z Litwy spędziły część wakacji u rodzin na
Pomorzu, a część na koloniach. 20 VII 2012 r. dzieci, które przyjechały do Nowej Karczmy na Kaszubach, odwiedził marszałek Bogdan Borusewicz, który podkreślił, że takie inicjatywy są ze wszech miar
warte wsparcia.
Ogółem w polonijnej akcji letniej współfinansowanej przez Kancelarię Senatu w 2012 r. wzięło
udział prawie 3 tys. dzieci i młodzieży polskiego
pochodzenia z 18 krajów. Zorganizowanie pobytów
edukacyjnych i imprez Prezydium Senatu zleciło
47 organizacjom pozarządowym. Na ich realizację otrzymały dofinansowanie w wysokości ponad
2,5 mln zł. Podczas wakacji do Polski przyjechały
dzieci i młodzież z Ukrainy (około 1 tys. osób), Białorusi (około 750), Litwy (około 400), Rosji (około
120), a także dzieci i młodzież polskiego pochodzenia z Mołdowy, Francji, Niemiec, Włoch, Czech,
Węgier, Kanady, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Łotwy,
Czarnogóry, Serbii, Kirgistanu i Słowacji.
W 2012 r. na promowanie kultury polskiej
i ochronę dziedzictwa narodowego poza granicami kraju przeznaczono 1 mln 316 tys. 347 zł,
czyli 22,47%. Ogółem Senat wsparł 20 projektów
o takim charakterze. W sierpniu 2012 r. w Przedborzu i Górach Mokrych odbył się XXI Światowy Festiwal Poezji Marii Konopnickiej. Dzięki senackiemu
wsparciu Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Kulturalnego Mniejszości Narodowych w Polsce „Czeremosz” w Węgorzewie mogło realizować swój
projekt „Taniec jednoczy”, adresowany do wszystkich środowisk mniejszości narodowych w Polsce,
a także do mniejszości narodowych i środowisk
polonijnych w innych państwach. Wzięło w nim

zawodowe dla młodzieży polskiego pochodzenia
z Bukowiny Rumuńskiej, stanowiące kontynuację
wieloletniego programu, przygotowało natomiast
Stowarzyszenie Promyk w Marzeninie. Fundacja
Przyjaciół Wilna i Grodna „Serce dzieciom” w Gdyni otrzymała wsparcie Senatu na kontynuację akcji
integrującej dzieci pochodzenia polskiego z sierocińców litewskich z krajem ich przodków. W 2012 r.
udział około 610 osób, w tym 250 przedstawicieli
środowisk polskich z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Litwy
i Estonii. Fundacja Kresy – Syberia w Warszawie
otrzymała dotację na kontynuację budowy Wirtualnego Muzeum Kresy – Syberia i audiowizualnego
archiwum Sybiraków. W 2012 r. zaplanowano m.in.
zebranie archiwaliów związanych z represjami sowieckimi wobec obywateli polskich w czasie II wojny światowej. Dwa zadania realizowała Fundacja
Ośrodka KARTA w Warszawie: pomoc Instytutowi
Polskiemu i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie w nowoczesnej digitalizacji i opracowaniu
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2000 zdjęć archiwalnych; uzupełnienie archiwum
historii mówionej Ośrodka KARTA. Towarzystwo
Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w Mrągowie
zorganizowało XVIII Festiwal Kultury Kresowej
Mrągowo 2012. Fundacja Ochrony i Promocji Dóbr
Kultury NIKE w Warszawie otrzymała od Senatu
po raz kolejny środki na realizację projektu „XXIV
Festiwal Filmu Polskiego w Ameryce – Polish Film
Festival in America”. Dzięki pomocy Senatu Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna w Białymstoku
wspólnie z Fundacją na rzecz Pomocy Dzieciom
z Grodzieńszczyzny 3–19 III 2012 r. zorganizowało
XIII Dni Kultury Kresowej w Białymstoku.
W 2012 r. 376 tys. 145 zł, czyli 6,42% środków na
zadania programowe, przeznaczono na wspieranie
kształtowania postaw obywatelskich w środowiskach polonijnych i polskich. Największe zadania realizowały Fundacja św. Wojciecha Adalberta
w Gnieźnie i ZHP Chorągiew Kielecka. Podczas zorganizowanego przez fundację IX Zjazdu Gnieźnieńskiego „Europa Obywatelska” liderzy środowisk
polonijnych z państw Europy Wschodniej i Kaukazu dyskutowali m.in. o możliwościach przybliżania
Europy jej obywatelom, tożsamości europejskiej po
Auschwitz i Kołymie, relacjach polsko-niemieckich,
wykorzystaniu obywatelskiego potencjału polskich
parafii, o różnych formach wolontariatu i aktywności obywatelskiej, o społecznym znaczeniu wiary
i możliwości funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w kościele. Na obozie polonijnym, zorganizowanym przez Chorągiew Kielecką w ramach
XXIX Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży
Szkolnej Kielce 2012, uczestnicy zajęć doskonalili
i rozwijali swe pasje taneczne, folklorystyczne i wo-

kalne. Finansowe wsparcie Senatu otrzymała także
8. edycja akcji „Polski znicz na Białorusi”, zlecona
do wykonania Fundacji na rzecz Pomocy Dzieciom
z Grodzieńszczyzny w Białymstoku.
Na upowszechnianie wiedzy o Polsce, języku
i kulturze oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski i Polaków, przede wszystkim na wsparcie mediów polonijnych, przeznaczono 272 tys. 193 zł,
czyli 4,64%. Fundacja „Bliżej Polski” otrzymała środki
na dofinansowanie wydawania i druku „Gwiazdy Polarnej” – najstarszej niezależnej gazety polskojęzycznej,
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wydawanej od 1908 r. w Stanach Zjednoczonych.
Wsparcie Senatu uzyskał również wychodzący
w Szwecji dwujęzyczny, polsko-szwedzki kwartalnik
polonijny „Suecia Polonia”. Korzystając z dotacji Senatu, Małopolskie Forum Współpracy z Polonią w Tarnowie zorganizowało we wrześniu 2012 r. XX Światowe Forum Mediów Polonijnych.
Na pomoc charytatywną w 2012 r. Prezydium
Senatu przeznaczyło 167 tys. 212 zł, czyli 2,85%
posiadanych środków na zadania programowe.
Zlecone zadania realizowało 8 organizacji pozarządowych. Fundacja „Edukacja i Przyszłość” w Białej
Podlaskiej po raz kolejny zorganizowała pomoc
socjalną w postaci karnetów żywnościowych dla
studentów polskiego pochodzenia ze Wschodu.
Stowarzyszenie Odra – Niemen we Wrocławiu
zapewniło transport paczek z okazji Dnia Polonii

dla kilkudziesięciu kombatantów Armii Krajowej
na Białorusi i Ukrainie. Fundacja na rzecz Pomocy
Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku po
raz 12. zorganizowała akcję pomocy humanitarnej
dzieciom polskiego pochodzenia z Białorusi. Paczki trafiły do 300 ubogich rodzin polskich na Białorusi, zwłaszcza na wsi. Warszawskie Towarzystwo
Przyjaciół Wilna i Grodna w Warszawie przygotowało 220 wyprawek szkolnych dla uczniów szkół
polskich na Białorusi i Litwie, rozpoczynających naukę. Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie, dzięki pomocy Senatu, zorganizowało wyjazdy mikołajkowe i świąteczne na Litwę, Ukrainę
i Białoruś. Paczki otrzymały dzieci z polskich szkół
i przedszkoli. Fundacja Wileńszczyzna w Warszawie przygotowała 300 wigilijnych paczek dla Polaków na Litwie.

Informacja rządu RP na temat sprawowania opieki nad Polonią
i Polakami mieszkającymi poza granicami kraju
W związku ze zmianą finansowania zadań polonijnych, wprowadzoną w ustawie budżetowej na rok
2012, 30 V 2012 r., na 13. posiedzeniu Senatu, minister
spraw zagranicznych Radosław Sikorski przedstawił
informację na temat sprawowania opieki nad Polonią
i Polakami mieszkającymi poza granicami kraju. Jak
stwierdził, 2012 r. to okres przejściowy, a od 2013 r.
środki finansowe będą kierowane „na spójny system

projektów”. Jako priorytety minister wymienił: edukację Polonii i Polaków za granicą, w tym kształcenie
młodzieży w Polsce; promocję Polski i spraw polskich;
mobilizację do aktywności we wszelkich dziedzinach
życia w państwach zamieszkania, w tym w sferze polityki, ekonomii, nauki, kultury i sztuki; współpracę
gospodarczą państw, w których mieszkają emigranci,
z Polską, a także pracę na rzecz powrotów Polaków
do ojczyzny.
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Szef dyplomacji podkreślał, że istotą relacji z Polonią jest nie opieka, ale współpraca. „Słowo «opieka»
rezerwujemy dla sytuacji, w których nasi rodacy nie
są w stanie sami wyegzekwować należnych im praw,
oraz dla współdziałania z zasłużonymi organizacjami niepodległościowymi, których szeregi, niestety, topnieją, a godny wiek ich członków nie zawsze
umożliwia im aktywność, jakiej sami by sobie życzyli” – wyjaśniał minister Radosław Sikorski. Wskazał
na potrzebę odwołania się do potencjału nie tylko
tradycyjnych organizacji polonijnych, ale też Polonii
niezrzeszonej, a nawet nieznającej już języka polskiego, ale pamiętającej o ojczyźnie przodków. Jak poinformował, konsulaty mają sporządzić wykazy osób
publicznych polskiego pochodzenia lub związanych
z Polską. Resort kończy bowiem prace nad formułą
konsultacyjnych rad polonijnych przy placówkach.
Mają one być forum prezentowania założeń polskiej
polityki zagranicznej oraz współpracy z Polonią i Polakami za granicą. Członkowie rad z kolei będą mogli
przedstawiać swoje oczekiwania i oferty.
Szef MSZ zapowiedział, że polska dyplomacja
chce aktywizować Polonię dla wzmocnienia międzynarodowej pozycji Polski. „Cieszymy się, że Polacy i osoby polskiego pochodzenia chcą utrzymywać
więzi z Polską. Jest to sprawa ich przekonań i potrzeb. Chcemy jednak, aby te indywidualne postawy skutkowały również zaangażowaniem w sprawy
ważne dla Polski” – powiedział. Dodał, że celem
strategicznym polityki polonijnej jest „uzyskanie skutecznego poparcia dla polskiej racji stanu i polityki
zagranicznej oraz skorzystanie z potencjału Polonii
i Polaków za granicą do promocji Polski i budowy jej
pozytywnego wizerunku w świecie”.
Minister zauważył duże zróżnicowanie sytuacji
Polaków poza granicami, np. w dziedzinie edukacji,
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przywołał tu przykłady Szwecji i Białorusi. Zwrócił
też uwagę na problemy Polaków na Litwie i Białorusi.
„W obu państwach (Polacy) mają status mniejszości
narodowych i podobnie brzmiące prawa. Na Litwie
te prawa, których zakres mógłby być niemal wystarczający, są jednak uszczuplane, a na Białorusi nigdy
nie zapewniono ich realizacji”. W Niemczech z kolei
Polacy „borykają się m.in. z kwestią statusu mniejszości narodowej i dysproporcją w zaspokajaniu ich
potrzeb przez państwo niemieckie w stosunku do
działań Polski na rzecz ich mniejszości u nas”.

Dużą część swego wystąpienia minister Radosław Sikorski poświęcił na omówienie działań
podejmowanych przez resorty: edukacji narodowej, nauki i szkolnictwa wyższego, pracy i polityki
społecznej, kultury i dziedzictwa narodowego, gospodarki oraz sportu i turystyki. Poinformował, że
w 2011 r. wydały one 168 mln 922 tys. zł na działania dla rodaków za granicą. Środki na Polonię i Polaków za granicą, którymi dotychczas dysponował
Senat, nie są, zdaniem szefa dyplomacji, wysokie,
„biorąc pod uwagę ogromną rzeszę naszych rodaków poza granicami, chociaż też nie są małe, biorąc
pod uwagę możliwości naszego budżetu”. „Ważne
jest to, abyśmy racjonalnie je wydawali i aby służyły realizacji stawianych celów. Jestem przekonany,
że Senat Rzeczypospolitej, którego doświadczenie
i zasługi z ostatniego dwudziestolecia są niepodważalne, nie tylko zachowa i wzmocni swoją tradycyjną rolę opiekuna Polonii i Polaków za granicą, lecz
także będzie służył nam radą i pomocą, ministerstwu i tym wszystkim podmiotom państwa polskiego, które angażują swoje siły i publiczne środki we
współpracę, a gdy trzeba, to i w opiekę nad Polonią
i Polakami za granicą” – zakończył swe wystąpienie
minister Radosław Sikorski.

IV Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy
W Warszawie i Pułtusku 24–26 VIII 2012 r. odbył się
IV Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy. Honorowy patronat nad zjazdem, który odbywał się po hasłem „… by
czuć się Polakiem”, objął prezydent Bronisław Komorowski. Głównymi tematami spotkania były oświata,
duszpasterstwo, sytuacja dawnej i nowej emigracji,
a także zasady finansowania programów polonijnych.
W skład komitetu honorowego zjazdu wchodzili m.in.:
marszałkowie Sejmu i Senatu Ewa Kopacz i Bogdan Borusewicz, prymas Polski abp Józef Kowalczyk i minister
spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
W zjeździe wzięło udział 300 delegatów reprezentujących m.in.: Kongres Polonii Amerykańskiej, Kongres Polonii Kanadyjskiej, Europejską Unię Wspólnot
Polonijnych, Federację Organizacji Polskich na Ukra-

inie, Kongres Polaków w Rosji, Konwent Organizacji
Polskich w Niemczech i Centralną Reprezentację
Wspólnoty Brazylijsko-Polskiej BRASPOL. Delegaci
pracowali w 5 komisjach: ds. relacji kraju z Polakami za granicą i promocji Polski; ds. oświaty polskiej
poza granicami kraju; ds. duszpasterstwa poza granicami kraju; ds. obrony dobrego imienia Polski i Polaków oraz ds. młodego pokolenia.
Uroczysta inauguracja z udziałem prezydenta
Bronisława Komorowskiego i marszałka Senatu
Bogdana Borusewicza odbyła się 24 VIII 2012 r. na
Zamku Królewskim w Warszawie. Obecni byli prymas Polski abp Józef Kowalczyk, a także senatorowie: Barbara Borys-Damięcka, Marek Borowski, Leszek Czarnobaj, Mieczysław Gil, Marek Konopka,
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Kazimierz Wiatr i Piotr Zientarski. Prezydent życzył
Polonii „uzasadnionej dumy z Polski”. Jak mówił,
w naszym wzajemnym interesie jest istnienie łączności – emocjonalnej i organizacyjnej – między Polską a Polakami rozsianymi po całym świecie. „Przez
te ponad 20 lat widzieliście państwo, jak się Polska
zmienia, jak staje się państwem bogatym, już nie na
wstępnym dorobku, ale takim państwem, które jest
w stanie pomóc swym rodakom za granicą. Możecie państwo być dumni z Polski, tak jak my jesteśmy dumni z was” – podkreślił marszałek Bogdan
Borusewicz, zwracając się do uczestników zjazdu.
Życzył przedstawicielom Polonii, by ich kontakty
z ojczyzną rozwijały się, a organizacje polonijne
poszerzały swą działalność. Jak zaznaczył, chodzi
szczególnie o młodzież, bo „od tego, czy młodzież
zaangażuje się w funkcjonowanie, zależy przecież
przyszłość nas wszystkich”.
W swoim wystąpieniu marszałek przypomniał,
że Izba przez 22 lata odgrywała rolę patrona polskiej diaspory w świecie. W minionym 20-leciu Senat
wspierał materialnie inicjatywy środowisk polonijnych
i polskich na obczyźnie. Jak zapewnił marszałek, Senat pozostanie miejscem, gdzie Polacy mieszkający
za granicą będą mogli przedstawiać ważne dla nich
sprawy, szukać rozwiązania problemów w ich relacjach z krajem i zawsze będą uważnie wysłuchani.
Senat – powiedział marszałek – wobec organów państwa i polskiego społeczeństwa będzie w dalszym
ciągu sprawował funkcję rzecznika interesów Polaków mieszkających poza granicami ojczyzny.
Jak podkreślił marszałek Bogdan Borusewicz,
wszystkie działania organów państwa, zaangażowanych w pracę na rzecz Polonii i Polaków za granicą,
realizowane w ramach wprowadzonego nowego modelu współpracy, będą podlegać bacznej obserwacji
senatorów, dysponujących w tej materii dużą wiedzą
i doświadczeniem, wynikającymi z ponad 20 lat kontaktów z Polakami żyjącymi na obczyźnie. Marszałek
zadeklarował też, że zarówno on, jak i senatorowie
w dalszym ciągu będą kierować uwagę na sprawy
Polaków za granicą podczas międzynarodowych
spotkań i rozmów politycznych. Życzył wszystkim
uczestnikom zjazdu sukcesów w działalności polonijnej, szczególnie wśród najmłodszych Polaków.
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Podczas inauguracji prymas Polski abp Józef Kowalczyk ocenił, że obecnie inaczej niż dotychczas
rozumiemy pojęcie emigracji i Polonii, które poszerzają swoją treść. Prymas apelował też o odpowiednie miejsce dla duszpasterstwa polonijnego i podkreślał jego znaczenie w podtrzymywaniu świadomości
korzeni rodaków żyjących za granicą.
24 VIII 2012 r. z uczestnikami zjazdu w Senacie
spotkał się marszałek Bogdan Borusewicz. Jak zapewnił, Izba nadal będzie opiekowała się polską
diasporą. Wyraził nadzieję, że wprowadzona zmiana
finansowania pomocy dla Polonii poprawi sytuację,
bo, jak powiedział: „zmiany wprowadza się po to, by
było lepiej”. Zapewnił, że Senat będzie się przyglądał
i oceniał, jak działa nowy system. Marszałek dodał,
że nadal pracuje Komisja Spraw Emigracji i Łączności
z Polakami za Granicą, której członkami są senatorowie mający ogromne doświadczenie w tej pracy.
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Podkreślił, że spotkanie odbywa się w historycznym
miejscu – sali im. Andrzeja Stelmachowskiego, pierwszego marszałka odrodzonego Senatu, który podjął
się dzieła nawiązania bliskich kontaktów z naszymi
rodakami z zagranicy po latach wojny i komunizmu.
Marszałek podziękował też senatorom obecnym na
spotkaniu. Wymienił wszystkich z imienia i nazwiska, nie podając ugrupowania politycznego, by – jak
powiedział – zaakcentować, że opieka sprawowana
przez Senat nad Polonią zawsze była apolityczna.
Podczas spotkania nestor Polonii amerykańskiej
Władysław Zachariasiewicz podziękował Senatowi,
który był opiekunem Polonii i budował mosty między macierzą a diasporą. Jak zaznaczył, rola Senatu
jest niekwestionowana w kontaktach z Polonią. Podkreślił, że zarówno Senat, jak i cała Polska doceniają
rolę Polonii i Polaków za granicą, bo to wielki potencjał, który dla dobra naszej ojczyzny należy wspierać. Gorąco dziękował marszałkowi Bogdanowi Borusewiczowi i senatorom za pracę na rzecz Polonii.

Tego samego dnia w sali plenarnej Sejmu pod
przewodnictwem wicemarszałka Cezarego Grabarczyka obradował Sejm Polonijny. Przedstawiono referaty dotyczące m.in. polskiej oświaty za
granicą, duszpasterstwa polonijnego oraz udziału
młodego pokolenia w życiu Polaków za granicą.
W trakcie dyskusji poruszono m.in. problem zmiany
systemu finansowania polskiej diaspory. Zdaniem
Heleny Miziniak, wiceprezesa Rady Polonii Świata,

za wcześnie, by oceniać zmianę finansowania. Jak
stwierdziła, „ta dość rewolucyjna zmiana” spowodowała silne perturbacje, ale dotychczasowy system też nie był dobry, z roku na rok rosła liczba
niekontrolowanych podmiotów uprawnionych do
korzystania z tych środków.

Nieuznawany przez władze w Mińsku Związek
Polaków na Białorusi w liście do uczestników zjazdu
zaapelował o przygotowanie specjalnego programu
pomocy dla oświaty i kultury polskiej w tym kraju,
ponieważ nowe warunki finansowania okazały się
bardzo niekorzystne dla Polaków na Białorusi i ich
organizacji. W liście zawarto też propozycję przygotowania specjalnego programu pomocy dla oświaty
i kultury polskiej na Białorusi.
25–26 VIII 2012 r. uczestnicy zjazdu obradowali w Domu Polonii w Pułtusku. W dokumentach
przyjętych na zakończenie obrad wyrażono m.in.
zdecydowany protest przeciwko naruszaniu praw
człowieka i dyskryminowaniu Związku Polaków
na Białorusi, a także oceniono zasady finansowania programów polonijnych przez Ministerstwo
Spraw Zagranicznych. Zaprotestowano też przeciw uchwaleniu przez Sejm Republiki Litewskiej
ustawy pogarszającej możliwości nauczania języka polskiego i poparto działania Macierzy Szkolnej i Związku Polaków na Litwie na rzecz „odzyskania należnych im praw”. Uczestnicy zjazdu
wyrazili jednocześnie ogromne uznanie nauczycielom polonijnym, duchownym i organizatorom
szkolnictwa za ich „zaangażowanie w zachowanie języka polskiego, tożsamości narodowej i wiary w polskiej diasporze na świecie”. Z niepokojem
przyjęto natomiast informacje o sposobie realizacji przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych pomocy na rzecz Polaków za granicą. W związku
z tym zwrócono się do sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą i do senackiej Komisji
Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą o szczególne monitorowanie działań resortu
w tym zakresie. Delegaci zaapelowali też do parlamentu o nową ustawę repatriacyjną, opartą na
projekcie Obywatelskiego Komitetu „Powrót do
Ojczyzny”, w którym zaproponowano, by ciężar
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odpowiedzialności za repatriację przenieść z samorządu na administrację rządową. Zaapelowano także do władz RP i organizacji polonijnych
o propagowanie i obronę pozytywnego wizerunku Polski i Polaków w świecie. Zwrócono się

też z prośbą o upamiętnienie rocznicy zbrodni
wołyńskiej, dokonanej na Polakach przez UPA,
a także o upamiętnianie i pielęgnowanie miejsc
pamięci narodowej i świadectw dziedzictwa kulturowego na obczyźnie.

I Kongres Liderów
Pod patronatem marszałka Bogdana Borusewicza
16–19 XI 2012 r. w Warszawie odbył się I Kongres
Liderów. Podczas inauguracji marszałek Senatu podkreślił, że bardzo bliska jest mu idea przywództwa.
„Szczególnie ważne jest, aby ideę tę upowszechniać
wśród rodaków rozsianych po całym świecie, gdyż
w środowiskach polonijnych i polskich poza granicami kraju następuje wymiana pokoleń” – powiedział.
Przypomniał, że Senat wspierał Szkołę Liderów Polonijnych od początku jej istnienia.

19 XI 2012 r. uczestnicy kongresu odwiedzili Senat,
gdzie spotkali się z przewodniczącym i wiceprzewodniczącymi Komisji Spraw Emigracji i Łączności
z Polakami za granicą – senatorami Andrzejem Personem, Barbarą Borys-Damięcką i Łukaszem Abgarowiczem, a także z członkami komisji – senatorami:
Wiesławem Dobkowskim, Robertem Dowhanem
i Markiem Konopką. Podczas rozmowy na temat
roli Senatu we współpracy z Polonią i Polakami za
granicą senator Andrzej Person podkreślił, że mimo
różnic między warunkami działania liderów w po-
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szczególnych krajach łączy ich wspólna tożsamość
i poczucie dumy narodowej. Zachęcał uczestników
zjazdu do wytrwałości w promowaniu Polski za
granicą. Senator Barbara Borys-Damięcka zwróciła
uwagę, że praca każdego z liderów ma indywidualny
charakter. Tylko poznając konkretne projekty, można
udzielić pomocy w nawiązaniu kontaktów z polskimi instytucjami czy organizacjami działającymi na
danym terenie. Podczas spotkania goście zaprezentowali szerokie spektrum swych działań. Mowa była
m.in. o międzynarodowym festiwalu filmów polskich
Play Poland w Edynburgu czy telewizji polonijnej
Polvision w Chicago. Wśród problemów wymagających rozwiązania wskazywano m.in. na brak kontaktu z odpowiednimi instytucjami w kraju i dostępu do
materiałów źródłowych umożliwiających promocję
Polski, a także trudności z otrzymaniem polskiego
stypendium za granicą.
W drugiej części wizyty w Senacie uczestnicy
I Kongresu Liderów rozmawiali o roli młodych liderów polonijnych w budowaniu pozycji i obrazu Pol-
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ski za granicą. W panelu dyskusyjnym na ten temat
wzięli udział założyciel i pomysłodawca Stowarzyszenia Szkoła Liderów Polonijnych prof. Zbigniew
Pełczyński, dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza
Paweł Potoroczyn i wiceminister spraw zagranicznych Janusz Cisek.
Jak podkreślił prof. Zbigniew Pełczyński, będąc
członkiem wspólnoty politycznej kraju zamieszkania, można jednocześnie identyfikować się ze wspólnotą kraju pochodzenia. Jego zdaniem, ważne jest,
aby być dobrym obywatelem kraju, w którym się
żyje na co dzień i w ten sposób wzmacniać wizerunek Polski w świecie, zachowując jednocześnie duchową więź z ojczyzną. „Naszym zadaniem jest być
dobrymi obywatelami. Nie chodzi o to, aby tworzyć
polskie getta i identyfikować się jedynie z Polakami. Musimy brać udział chociażby w wyborach, aby
wzmocnić swoją pozycję jako wzór dobrego obywatela” – powiedział prof. Zbigniew Pełczyński.
Dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza Paweł
Potoroczyn przedstawił osiągnięcia tej instytucji
w promocji polskiej kultury, szczególnie podczas
polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, a także przy
organizacji sezonów kultury polskiej czy za pośrednictwem portalu Culture.pl i programu wizyt studyjnych. Jego zdaniem, w ciągu ostatnich 23 lat Polska

stała się „kreatywnym zagłębiem Europy”. Dyrektor
Paweł Potoroczyn zachęcał młodych liderów do
propagowania na świecie polskiej marki za pomocą
dyplomacji kulturalnej.
Wiceminister spraw zagranicznych Janusz Cisek
podjął próbę odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób
Polonia może przysłużyć się interesom Polski. Zwrócił uwagę, że polska transformacja ustrojowa zbiegła
się ze zmianą pokoleniową w środowiskach polonijnych i polskich za granicą. Podkreślił, że Polska jest
krajem sukcesu gospodarczego, a nasi profesjonaliści za granicą powinni promować kraj poprzez swoje
osiągnięcia zawodowe.
I Kongres Liderów, odbywający się pod hasłem „Bez liderów się nie da. Uwalnianie energii
w społecznościach lokalnych”, był projektem realizowanym przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów
w Warszawie w ramach Szwajcarsko-Polskiego
Programu Współpracy i miał na celu szerzenie idei
przywództwa jako niezbędnej we współczesnym
świecie. Stanowił okazję do wymiany doświadczeń między liderami życia publicznego w Polsce
a liderami Polonii i Polaków z zagranicy. W kongresie uczestniczyli m.in. absolwenci Szkoły Liderów Polonijnych, zainaugurowanej 4 lata temu
dzięki wsparciu Senatu.

Wydarzenia
Pod patronatem marszałka Bogdana Borusewicza
1 III 2012 r. w Senacie odbył się turniej szachowy,
podsumowujący 2. edycję akcji „Szachiści grają
dla Polonii”. Jej celem było umożliwienie polskim
dzieciom z Litwy i Białorusi udziału w letnim obozie
szachowym. Senator Marek Borowski wyraził nadzieję, że rozgrywanie turniejów szachowych w Senacie stanie się tradycją. Podkreślił, że cel rozgrywek
wpisuje się w działalność Izby, będącej opiekunem
Polaków mieszkających poza granicami kraju. Wiceprezes Polskiego Związku Szachowego Piotr Zieliński zaznaczył, że organizacja finału turnieju w Senacie to duże wyróżnienie dla zawodników. Nie chodzi
o rywalizację, ale o społeczny cel tych rozgrywek.
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W turnieju wzięło udział 51 zawodników w wieku do lat 12. Reprezentowali 28 miast, w których
w grudniu 2011 r. zorganizowano eliminacje dla ponad 2000 dzieci. W rozgrywkach w Senacie uczestniczyli także reprezentanci Sejmu i Senatu. Akcję
wsparła żona prezydenta Anna Komorowska, która
wystosowała do uczestników turnieju specjalny list
z życzeniami sukcesów. W organizację zawodów
zaangażowali się również parlamentarzyści szachiści i prezydent Europejskiej Unii Szachowej Silvio
Danailov.
22 IV 2012 r. w Grodnie, z inicjatywy Zjednoczenia Społecznego „Polska Macierz Szkolna”, już po
raz 5. odbyło się Dyktando Polskie na Białorusi, podczas którego z zasadami polskiej ortografii
zmierzyło się 220 osób. Mistrzem Polskiej Ortografii na Białorusi został Antoni Lenartowicz z Indury,
uczeń liceum społecznego. Dyktando poświęcono
pamięci wicemarszałek Senatu Krystyny Bochenek,
która zginęła w katastrofie lotniczej w Smoleńsku.
Sprawdzian, noszący jej imię, odbywa się co 2. rok
i jest największą imprezą promującą język polski
na Białorusi. Uczestnicy przybyli z całej Białorusi: Grodna, Wołkowyska, Lidy, Słonimia, Brześcia,
Mińska, Baranowicz, Iwacewicz, Homla, a także
z mniejszych miejscowości, gdzie prowadzone
są zajęcia z języka polskiego. Jurorzy nagrodzili
22 osoby, m.in. najmłodszą i najstarszą uczestniczkę – Darię Woronczuk z Brześcia i Lucynę Maczulską z Grodna. Wszyscy wyróżnieni otrzymali nagro-
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dy ufundowane przez Senat, Konsulat Generalny
RP w Grodnie i siedlecki oddział Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska”. Podczas imprezy Senat reprezentował dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii
Senatu Artur Kozłowski, wjazdu na Białoruś odmówiono senatorowi Stanisławowi Gogaczowi.
5 V 2012 r. w akwizgrańskim ratuszu, w sali koronacyjnej Karola Wielkiego, odbyła się uroczysta
gala, podczas której po raz kolejny wręczono nagrody „Polonicus”, przyznawane przez niemiecką
Polonię wybitnym przedstawicielom świata polityki,
kultury, Kościoła katolickiego i życia społecznego,
angażującym się na rzecz mieszkających na obczyźnie rodaków, a także osobistościom zabiegającym
o pojednanie między Polakami a Niemcami. Podczas
uroczystości Konwent Organizacji Polskich w Niemczech uhonorował marszałka Bogdana Borusewicza
medalem „Cordi Poloniae” za wieloletnią opiekę nad
Polonią i występowanie w obronie jej praw. Dziękując
za wyróżnienie, marszałek stwierdził, że medal jest
dla niego wyzwaniem do kontynuowania opieki nad
Polonią. Wyraził też przekonanie, że inicjatywa przyznawania nagród „Polonicus” „dobrze służy wzajemnemu poznawaniu się i zbliżaniu narodów polskiego
i niemieckiego”. Nagrodę otrzymali m.in. Władysław
Bartoszewski, Jerzy Buzek, Norman Davis i Karl Dedecius. Ich działalność – podkreślił marszałek – ma
wymiar ponadnarodowy, europejski. Nawiązując
do obchodzonego 2 maja Dnia Polonii i Polaków za
Granicą, marszałek Bogdan Borusewicz podkreślił,
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że dzięki ciężkiej pracy na obczyźnie Polacy są najlepszą wizytówką naszego kraju. Dodał, że święto Polonii nabiera szczególnego znaczenia w Akwizgranie,
gdzie zbiegają się granice Niemiec, Holandii i Belgii
i zrodziła się idea zjednoczonej Europy. Taka formuła
spotkań Polonii i przedstawicieli władz państwa zamieszkania służy budowaniu jedności europejskiej.
Przy tej okazji marszałek wspomniał o naszej współodpowiedzialności za przyszłość Europy. Zjednoczona Europa to jedność w różnorodności, na którą składa
się bogactwo mniejszości narodowych i etnicznych.
Dlatego tak ważne jest promowanie kulturalnej i duchowej różnorodności. Marszałek zapewnił, że Senat
nadal będzie patronował Polonii i Polakom mieszkającym za granicą.
Laureatami nagrody „Polonicus 2012” zostali:
w kategorii dialogu polsko-niemieckiego Angelica

Schwall-Duren, minister w rządzie Nadrenii Północnej-Westfalii, za zasługi na rzecz budowy wzajemnego zaufania i porozumienia między Polakami
i Niemcami, w kategorii organizacji życia polonijnego – Helena Miziniak, honorowy prezes Europejskiej
Unii Wspólnot Polonijnych i wiceprezes Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii, za długoletnią działalność na rzecz Polonii w Wielkiej Brytanii,
w kategorii kultury – Krystyna Janda za wybitny dorobek aktorski, zaangażowanie w europejskie porozumienie między Polską i zachodnią Europą. Nagrodę honorową przyznano ks. abp. prof. Alfonsowi
Nossolowi za wieloletnią skuteczną działalność na
rzecz pojednania między Polakami i Niemcami.
Podczas wizyty w Akwizgranie delegacja Senatu
spotkała się z przedstawicielami kilkunastu największych organizacji polonijnych działających w Niemczech.
10–11 V 2012 r. marszałek Bogdan Borusewicz
przebywał z wizytą w Niemczech, podczas której
spotkał się w Berlinie z niemiecką Polonią. Rozmawiano o sytuacji Polaków mieszkających w tym
kraju, a także podsumowano stan realizacji przez
władze niemieckie uzgodnień polsko-niemieckiego
Okrągłego Stołu, dotyczących wsparcia logistycznego i finansowego organizacji polskich działających
we wszystkich landach. W 2011 r., po długich negocjacjach, przedstawiciele rządów Polski i Niemiec
podpisali oświadczenie w sprawie wspierania działalności organizacji polonijnych w Republice Federalnej. Dotyczyło ono m.in. utworzenia w Berlinie
biura reprezentującego polskie organizacje, polskiego portalu internetowego, centrum dokumentacji
w Bochum, a także ułatwienia Polakom dostępu do
mediów i stworzenia większych możliwości nauki
języka polskiego. Niestety, jak dotychczas, ustalenia polsko-niemieckiego Okrągłego Stołu są realizowane z opóźnieniem. W niemieckim budżecie na
2012 r. Polonii zagwarantowano 50 tys. euro na jej
biuro w Berlinie, ale wciąż jeszcze nie powstało.
W Taszkencie w Uzbekistanie 6 VI 2012 r. odbyły się obchody 70. rocznicy wyjścia Polskich Sił
Zbrojnych z ZSRR. W uroczystościach, zorganizowanych przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Repre-
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sjonowanych, wzięli udział przewodniczący i wiceprzewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności
z Polakami za Granicą senatorowie: Andrzej Person,
Barbara Borys-Damięcka i Łukasz Abgarowicz, a także wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej
senator Maciej Grubski. W obchodach uczestniczyli
także: szef Kancelarii Prezydenta RP Jacek Michałowski, p.o. kierownika Urzędu ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych Jan Stanisław Ciechanowski, kombatanci z Polski i Wielkiej Brytanii, a także
córka generała Władysława Andersa Anna Maria
Costa.
W marcu i sierpniu 1942 r. przez Uzbekistan i Turkmenistan z ZSRR do Iranu przedostały się 116 tys. 543
osoby (w tym 78 tys. 631 żołnierzy) – około 10% Polaków wywiezionych do ZSRR po 17 IX 1939 r.
Przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator Andrzej Person
spotkał się 20 VII 2012 r. z młodzieżą z Nowego
Jorku, Chicago, Toronto i Ottawy, biorącą udział
w dwutygodniowych praktykach w polskich instytucjach państwowych i samorządowych, m.in.
w Senacie, Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy
i Urzędzie Dzielnicy Warszawa-Bemowo. Jak przypomniał senator, z powodów historycznych, politycznych, ekonomicznych czy osobistych miliony
Polaków i ich potomkowie zamieszkują nawet najdalsze zakątki świata. Podkreślił, że Polska nie zapomina o swoich rodakach, a współpraca z nimi jest
jednym z najważniejszych przejawów aktywności
Senatu. Zdaniem senatora, trudno wskazać inny kraj,
który utrzymuje tak intensywne kontakty ze swoją
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diasporą. Przez wiele lat Senat, dysponując środkami
finansowymi na opiekę nad Polonią, przekazywał je
m.in. na kształcenie młodzieży polskiego pochodzenia, kierując się zasadą, że pieniądze zainwestowane
w edukację i młode pokolenie zwracają się wielokrotnie.
20 VII 2012 r. senatorowie Andrzej Person i Barbara Borys-Damięcka, przewodniczący i wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, spotkali się z uczniami
szkół polskich na Litwie i ich opiekunami. Rozmawiano m.in. o tegorocznych wydarzeniach spor-

towych – EURO 2012 i nadchodzących Igrzyskach
Olimpijskich w Londynie, a także o dyscyplinach
sportowych uprawianych przez młodzież. Mówiono o znaczeniu sportu w codziennym życiu. Wiele
uwagi poświęcono roli Senatu w budowaniu relacji
z polską diasporą. Jak podkreślił senator Andrzej
Person, Izba przywiązuje dużą wagę do pielęgnowania przez Polaków na Litwie więzi z ojczyzną. Wyraził uznanie dla zachowywania przez gimnazjalistów
języka polskiego i polskiej tożsamości.
5 VIII 2012 r. wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej wzięła udział w uroczystej inauguracji
65. Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych Gorolski Święto w Jabłonkowie na Zaolziu,
zorganizowanych przez mieszkających tam Polaków.
Od 1947 r. to międzynarodowe spotkanie gromadzi
rodzime zespoły folklorystyczne, a także zespoły
z Czech, Moraw, Słowacji i innych krajów. W programie znalazły się m.in. przegląd instrumentalistów,
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śpiewaków i gawędziarzy, nocne muzykowanie, występy dziecięcych i młodzieżowych zespołów z Jabłonkowa, Bystrzycy, Czeskiego Cieszyna, Gruzji,
Węgier i Słowacji. Szczególnym wydarzeniem był
występ Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” z Koszęcina
i albańskiego zespołu „Artisti” z Tirany.
Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Emigracji
i Łączności z Polakami za Granicą senator Łukasz
Abgarowicz spotkał się 14 VIII 2012 r. z 25 przedstawicielami polskich organizacji działających
na Syberii. Przebywali oni w Polsce na obozie naukowo-szkoleniowym, zorganizowanym już po raz

nator Łukasz Abgarowicz spotkali się w Senacie z uczestnikami Szkoły Liderów Polonijnych
z Ameryki Północnej. Podczas rozmowy zastanawiano się, w jaki sposób młodzi liderzy polonijni
mogą przysłużyć się Polsce i jak nasz kraj może ich
wspierać. „Szkoła Liderów jest naszym oczkiem
w głowie” – powiedziała wicemarszałek. Przypomniała, że w ciągu ostatnich 3 lat Izba przeznaczyła
na ten cel 1 mln 650 tys. zł. Jak podkreśliła, cieszy
się niezmiernie, że młodzi ludzie są ambasadorami
Polski w swoich krajach zamieszkania. Wicemarszałek wyraziła przekonanie, że ich pobyt w kraju

6. przez Regionalne Stowarzyszenie Wschód – Zachód w Płocku. Podczas spotkania Polacy z Syberii
mówili o działalności swoich organizacji, polegającej
przede wszystkim na podtrzymywaniu polskiej tradycji, kultury i historii. Przy polskich organizacjach
działają zespoły pieśni i tańca, prowadzone są lekcje
języka polskiego, nawiązywana jest współpraca z organizacjami i instytucjami w Polsce. Mówiono także
o problemach, z jakimi na co dzień borykają się polskie organizacje na Syberii. Wskazywano na brak nauczycieli języka polskiego i podręczników, książek,
komputerów, a także utrudniony dostęp do polskich
konsulatów. Dziękowano za dotychczasową pomoc
Senatu. Senator Łukasz Abgarowicz przedstawił
priorytety polityki państwa wobec Polaków za granicą, wśród których wymienił zwiększenie dostępu
do nauki języka polskiego, pomocy edukacyjnych
i stypendiów umożliwiających naukę w Polsce. Zapewnił o zaangażowaniu Senatu w sprawy Polonii
i Polaków za granicą. Jak poinformował, od 2013 r.
senatorowie, mający bogate doświadczenie w pracach na rzecz Polonii, zaangażują się w procedurę
przyznawania dotacji na ten cel przez Ministerstwo
Spraw Zagranicznych. Senator wyraził uznanie dla
dotychczasowych starań o kultywowanie polskości
wśród rodaków zamieszkałych na Syberii. Podkreślił, że Polska wspiera przede wszystkim środowiska,
które wykazują aktywność obywatelską.
4 IX 2012 r. wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej i wiceprzewodniczący Komisji Spraw
Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą se-

ojczystym stanie się inspiracją do mówienia dobrze
o Polsce i współpracy z krajem przodków, a język
polski będzie zawsze językiem serca. Przypomniała również, że Senat od ponad 20 lat opiekuje się
Polonią, i zapewniła, że mimo iż od 2013 r. środki
na pomoc dla Polonii znajdą się wyłącznie w gestii Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Izba nadal
będzie sprawować opiekę nad naszymi rodakami

za granicą. Senator Łukasz Abgarowicz podkreślił,
że zależy nam na tym, by młodzi ludzie polskiego
pochodzenia budowali swoją pozycję w krajach
zamieszkania, współpracowali z krajem ojców
i tym samym budowali prestiż Polski. Dyrektor Stowarzyszenia Szkoła Liderów Przemysław Radwan-Rohrenschef podkreślił, że stowarzyszenie znajduje
młodych liderów i szkoli ich, ale ich „wykorzysta-
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nie” przez Polskę to zadanie dla Senatu i Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Chodzi o stworzenie
opiniotwórczej sieci absolwentów szkoły liderów,
propagujących interes Polski w kraju ich zamieszkania. Dyrektor dziękował Senatowi za otwartość,
a marszałkowi Bogdanowi Borusewiczowi za to, że
jego otwarcie na młodych ludzi umożliwiło tworzenie szkół liderów. Wyraził nadzieję, że mimo iż
pieniądze na opiekę nad Polonią znalazły się obecnie w gestii Ministerstwa Spraw Zagranicznych, to
„senacka energia” zostanie tam przeniesiona. Młodzi goście wskazywali na brak społecznościowego
portalu internetowego dla Polonii i pytali, czy planowane jest jego utworzenie. Mówili o braku materiałów informacyjnych i promocyjnych o Polsce,
z których mogliby korzystać, a także o potrzebie
emitowania telewizyjnych programów dla dzieci
i młodzieży przez polonijne stacje w USA i Kanadzie. Pytano o możliwości pozyskiwania środków
na działalność polonijną. Interesowano się planem
wydatków na Polonię w 2013 r. Młodzi liderzy skarżyli się na hermetyczność środowisk polonijnych.
Jak wskazywano, organizacje polonijne zastanawiają się, w jaki sposób przyciągnąć młodych ludzi,
a kiedy ci zainteresują się pracą na rzecz Polonii, są
spychani na margines.
11 IX 2012 r. wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej i wiceprzewodnicząca Komisji Spraw
Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator Janina Sagatowska wzięły udział w inauguracji jubileuszowego XX Światowego Forum
Mediów Polonijnych „Małopolska – Podkarpa-
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cie 2012”. Zwracając się do dziennikarzy polonijnych, wicemarszałek Senatu stwierdziła, że forum stanowi dobrą okazję do spotkania z ludźmi,
którzy wykonują bardzo odpowiedzialną pracę.
Jak podkreśliła, dziennikarze polonijni, z jednej
strony, są zobowiązani do dokumentowania życia
polskich środowisk poza granicami, z drugiej zaś –
do promowania Polski, jej historii, tradycji, a nade
wszystko pokazywania rozwoju i zmian, jakie się
dokonują w naszym kraju. Wicemarszałek przypomniała, że przez wiele lat była związana z dziennikarstwem. „Możliwość szybkiego przekazywania
informacji niesie też ze sobą zagrożenia. Nowoczesna technika nakłada na dziennikarzy obowiązek solidności i przyzwoitości, bo w pośpiechu
łatwo pomylić, przeinaczyć fakty. Jestem pełna
podziwu dla tych dziennikarzy, którzy uprawiają
swój zawód z pasją” – powiedziała.
Podczas inauguracji wicemarszałek Senatu wręczyła nagrody Fidelis Poloniae 2012, przyznawane
przez Małopolskie Forum Współpracy z Polonią za
wybitne zasługi w umacnianiu więzi Polonii z krajem
i promocję Polski na świecie. W kategorii: osoba nagrodę otrzymał dziennikarz Alex Storożyński, prezes
Fundacji Kościuszkowskiej w Stanach Zjednoczonych,
a w kategorii: instytucja – Fundacja Polcul im. Jerzego
Bonieckiego w Australii. Tytułem Anioła Forum, przyznawanym przez organizatorów spotkań dziennikarzy polonijnych osobom i instytucjom wspierającym
tę imprezę, wyróżniono marszałka Bogdana Borusewicza.
W XX Światowym Forum Mediów Polonijnych
„Małopolska – Podkarpacie 2012” wzięło udział
150 ziennikarzy i wydawców mediów polonijnych
z całego świata: m.in. Australii, Argentyny, Egiptu,
Kanady, USA, RPA, a także m.in. z Rosji, Ukrainy,
Białorusi i Kazachstanu. Podczas forum szczególnie promowano Małopolskę i Podkarpacie. Goście
odwiedzili Dąbrowę Tarnowską, Kraków, Rzeszów,
Mielec i Warszawę, wzięli udział w debatach poświęconych ochronie środowiska i spółdzielczości.
Forum jest organizowane przez Małopolskie Forum
Współpracy z Polonią dzięki wsparciu finansowemu
Senatu, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, samorządów i firm prywatnych.
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14 IX 2012 r. marszałek Bogdan Borusewicz
wziął udział w uroczystości podpisania umowy
dotyczącej finansowania utworzenia Muzeum
Emigracji w Gdyni. Placówka ma powstać w dawnym budynku dworca morskiego w tym mieście.
Marszałek Senatu podziękował prezydentowi Gdyni
Wojciechowi Szczurkowi za podjęcie pionierskiego
wyzwania utworzenia pierwszej w Polsce nowoczesnej instytucji kulturalno-edukacyjnej poświęconej
tematyce emigracyjnej. Na ręce prezydenta przekazał symboliczny dar Senatu dla Muzeum Emigra-

cji – „Encyklopedię emigracji i Polonii”, najpełniejsze obecnie dostępne źródło informacji o polskiej
diasporze. Jak podkreślił marszałek Bogdan Borusewicz, emigracji towarzyszą emocje związane
z podejmowaniem decyzji o opuszczeniu ojczyzny
w poszukiwaniu lepszego życia za granicą i wyjazdem w nieznane. Marszałek przypomniał, że Senat
szczególne relacje z polską diasporą, która liczy około 15–17 mln osób na całym świecie, nawiązał już
w okresie międzywojennym. Odwołując się do tej

Zdjęcia wykonali polscy dziennikarze, którzy we wrześniu 2010 r. towarzyszyli delegacji Senatu w związku
z 70. rocznicą deportacji Polaków na Syberię i 100-leciem Wierszyny. „Wierszyna jest specyficzną miejscowością. Tutaj trafiali dobrowolni przesiedleńcy z Polski. W tym rejonie Syberii mieszkają także Ukraińcy
i Holendrzy. Wszyscy zachowali świadomość swojej
odrębności. Polacy zachowali język i obyczaje. Mówią gwarą, ale od kilkunastu lat młode pokolenie
przesiedleńców uczy się współczesnego języka polskiego, takiego, jakim posługują się teraz ich rodacy
w Polsce, bo do Wierszyny wróciła po studiach polonistycznych jej mieszkanka, która uczy w miejscowej
szkole” – powiedział marszałek, otwierając wystawę.

tradycji, Izba w minionym 20-leciu wspierała inicjatywy środowisk polonijnych i polskich na obczyźnie.
19 IX 2012 r. w Muzeum X Pawilonu w Cytadeli
Warszawskiej marszałek Bogdan Borusewicz otworzył wystawę fotograficzną „Podróż do Wierszyny
– Sybiracy”, ukazującą życie mieszkańców Wierszyny, wsi na Syberii położonej niedaleko Irkucka,
zamieszkałej przez potomków osadników z Polski.
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21 IX 2012 r. w Bykowni na Ukrainie otwarto Polski Cmentarz Wojenny, na którym pochowano 3435
polskich obywateli – ofiary zbrodni katyńskiej z tzw.
listy ukraińskiej. Tak jak jeńcy obozów w Kozielsku,
Starobielsku i Ostaszkowie, zginęli oni w 1940 r. z rozkazu sowieckiego politbiura. Podczas uroczystości,
w której wzięli udział prezydenci Polski i Ukrainy

1 X 2012 r., podczas inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu,
wicemarszałek Jan Wyrowiński oraz przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator Andrzej Person wręczyli
nagrody i wyróżnienia Archiwum Emigracji. Otrzymali je: Anna Prokopiak-Lewandowska za pracę dok-

Bronisław Komorowski i Wiktor Janukowycz, Senat
reprezentował wicemarszałek Stanisław Karczewski.
Odbył się apel poległych. Odprawiono mszę świętą,
której przewodniczył prymas Polski abp Józef Kowalczyk. W homilii biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzek zaapelował, by opłakując śmierć bliskich,
stanąć razem po stronie ofiar, a przeciwko dokonanej
zbrodni. Hierarcha podkreślił, że wspólna modlitwa
powinna zaowocować wiernością prawdzie, zdolnością do przebaczenia i otwarciem na każdy gest pojednania. Prezydent Bronisław Komorowski podkreślił,
że w Bykowi, jak w żadnym innym miejscu, czujemy
wspólnotę polskich i ukraińskich losów. Jak mówił, suwerenna, demokratyczna i solidarna Polska zrodziła
się z ofiary życia zamordowanych polskich oficerów
i nie bylibyśmy jej godni, gdybyśmy zapomnieli o tych,
którym zawdzięczamy naszą wolność. Według prezydenta Wiktora Janukowycza, otwarcie cmentarza
wejdzie do historii relacji polsko-ukraińskich jako
„chwila solidarności obu narodów” poszkodowanych
w czasach stalinizmu. W imieniu narodu ukraińskiego
wyraził współczucie narodowi polskiemu.

torską „Władysław Pobóg-Malinowski (1899–1962).
Życie i dzieła” i Kamil Dźwiniel za pracę magisterską
„Podmiot liryczny poezji Stanisława Barańczaka”,
oboje z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Nagrody Archiwum Emigracji przyznawane są od 2000 r.
za wyróżniające się prace magisterskie i doktorskie
na temat emigracji polskiej XX w. przez jury, w skład
którego wchodzą członkowie redakcji i naukowej
rady redakcyjnej „Archiwum Emigracji”, czasopisma
wydawanego przez Archiwum Emigracji, pracownię
archiwalno-badawczą, powstałą przy Bibliotece Uniwersyteckiej UMK w 1995 r. Nagrody dofinansowała
Kancelaria Senatu w ramach wspierania działań na
rzecz Polonii i Polaków za granicą w 2012 r. Środki
na ten cel przekazano również w latach 2008–2011.
5 X 2012 r. w Teheranie kombatanci, potomkowie żołnierzy, a także przedstawiciele pokolenia
dzieci, które wydostały się wraz z Armią Andersa
z ZSRR, uczcili 70. rocznicę ewakuacji Armii Polskiej ze Związku Radzieckiego do Iranu. Podczas
uroczystości Senat reprezentowali przewodniczą-
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cy i wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Emigracji
i Łączności z Polakami za Granicą senatorowie Andrzej Person i Janina Sagatowska oraz wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej senator Maciej
Grubski. Jak przypomniał p.o. kierownika Urzędu
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan
Stanisław Ciechanowski, ani generałowi Władysławowi Andersowi, ani tysiącom naszych rodaków nie
dane było już ujrzeć wolnej Polski. „Ale dziś ta wolna
Polska przychodzi w pielgrzymce do grobów tych,
którzy do niej zdążali, tych, którzy spoczywają na
gościnnej irańskiej ziemi. Wolna Polska oddaje hołd
rodakom, którzy zmarli z wycieńczenia, z głodu,
przez epidemię, a ich marzeniem było jeszcze raz
zobaczyć ojczyznę” – mówił. Dziękował Irańczykom za pomoc i zapisanie przez nich pięknej karty
światowego humanitaryzmu. Podkreślił, że szczególnie dla polskich sierot kraj ten był właściwie jedynym ratunkiem przed śmiercią głodową w Związku
Sowieckim.
Ewakuacja Armii Polskiej z ZSRR do Iranu zakończyła się w sierpniu 1942 r. W 2 etapach przetransportowano tam blisko 116 tys. osób – ponad 78 tys.
żołnierzy i 37 tys. cywilów, w tym 18 tys. dzieci. Ze
względu na bardzo zły stan zdrowia śmiertelność
była duża. Na terytorium Iranu pochowano 2806
osób, w tym 650 wojskowych. W 1943 r. z jednostek przebywających w Iranie utworzony został
II Korpus Polski. Później, wchodząc w skład brytyjskiej 8. armii, uczestniczył w kampanii włoskiej;
w maju 1944 r. polscy żołnierze brali udział w zdobywaniu Monte Cassino.
20 X 2012 r. w Muzeum Miasta Gdyni marszałek
Bogdan Borusewicz wziął udział w uroczystości wręczenia nagród im. Macieja Płażyńskiego,
ustanowionych 5 VI 2012 r. z inicjatywy Press Club
Polska, Jakuba Płażyńskiego, prezydentów Gdańska,
Sopotu i Gdyni, marszałka województwa pomorskiego oraz Fundacji Pomorskiej. Nagrody honorowym patronatem objęli marszałek Senatu i minister
spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Intencją
inicjatorów było uhonorowanie pracy dziennikarzy
i mediów służących Polonii, a także zachowanie
pamięci o tragicznie zmarłym w katastrofie pod
Smoleńskiem Macieju Płażyńskim, działaczu opozycji antykomunistycznej, pierwszym niekomunistycznym wojewodzie gdańskim, marszałku Sejmu

i wicemarszałku Senatu, prezesie Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska”. W kategorii: dziennikarz medium polonijnego laureatką została Barbara Sosno
z Radia „Znad Wilii”, nagrodzona za cykl audycji poświęconych problematyce polskiego szkolnictwa na
Litwie, a w kategorii: dziennikarz krajowy publikujący na tematy polonijne – Jolanta Roman-Stefanowska z gdańskiego oddziału TVP, autorka reportaży
o Polakach mieszkających w Kazachstanie i Rosji.
Ponadto jury wyróżniło w tej kategorii Piotra Cywińskiego z tygodnika „Uważam Rze” za profesjonalne
i bezkompromisowe podejmowanie trudnych tematów w artykułach „Bunt straceńców” i „Tragarze
obciążeń”. W kategorii: dziennikarz zagraniczny
publikujący na tematy Polonii laureatką została Małgorzata Bos-Karczewska, autorka publikacji w „NRC
Handelsblad” na temat rządowych planów wydalenia z Holandii bezrobotnych Polaków, a w kategorii:
redakcja medium polonijnego nagrodzono redakcję
„Nowego Dziennika – Polish Daily News” z Nowego Jorku za nowoczesne i profesjonalne dziennikarstwo, służące Polonii amerykańskiej. Ponadto jury,
w skład którego wchodził m.in. senator Andrzej
Grzyb, wyróżniło w tej kategorii redakcję dwumiesięcznika „Dom Polski”, wydawanego w Tomsku, za
podtrzymywanie polskich tradycji na terenie Syberii
i całej Rosji.
24 XI 2012 r. wicemarszałek Jan Wyrowiński
uczestniczył w inauguracji rozbudowanego ze
środków przekazanych przez Senat Domu Polskiego w Nowym Sołońcu, na rumuńskiej Bukowinie.
W latach 2010–2012 Senat przeznaczył na realizację
tego zadania inwestycyjnego, zleconego Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”, blisko 4,3 mln zł. Podczas
uroczystości wicemarszałek podkreślił, że to bardzo
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dobra inwestycja Senatu. Dom od dawna służy nie
tylko polskiej społeczności, ale też wszystkim mieszkańcom okolicznych miejscowości. Integruje dzieci
i młodzież wokół przedsięwzięć artystycznych. Podczas uroczystości odsłonięto tablicę upamiętniającą
fakt, że placówka została rozbudowana dzięki środkom przyznanym przez Senat. Uroczystość uświetniły występy dziecięcych i młodzieżowych zespołów folklorystycznych, m.in. zespołu „Sołonczanka”,
który ma swoją siedzibę w Domu Polskim, a teraz
zyskał nową salę prób i występów. W Nowym Sołońcu mieszka obecnie 250 rodzin polskich, około
800 osób. Dom Polski wybudowany ze środków Senatu w latach dziewięćdziesiątych był już za mały
dla tego prężnego środowiska polskiego.
20 XII 2012 r. w Senacie po raz 10. wręczono nagrody marszałka Senatu w konkursie „Senat opiekunem Polonii”, adresowanym do dziennikarzy krajowych i polonijnych różnych mediów. Autorami prac
konkursowych byli dziennikarze z Czech, Niemiec,
Rosji, Ukrainy i Polski. Jury pod przewodnictwem
wicemarszałek Marii Pańczyk-Pozdziej przyznało
2 równorzędne II nagrody: Sławie Ratajczak z Hamburga za publikację na portalu internetowym www.
polonia-viva.eu, poświęconą historii senackiej opieki
nad Polonią i Polakami za granicą, oraz Halinie Ostas
i Marii Wieczorkiewicz za audycję „Senat opiekunem
Polonii”, wyemitowaną na antenie Polskiego Radia
dla Zagranicy w Święto Niepodległości. III nagrodę
otrzymała Teresa Pakosz za reportaż „Wyjęci spod
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opieki Senatu”, wyemitowany na antenie Radia Lwów,
poświęcony trudnej sytuacji mediów polskich na
Ukrainie po zmianie zasad finansowania Polonii. Jury
przyznało również 5 wyróżnień: Monice Antkiewicz
z TVP Info za reportaż o działalności Polonii niemieckiej i uroczystości wręczenia nagród „Cordi Poloniae”
i „Polonicus” w maju 2012 r. w Akwizgranie; Otylii Tobole z Czech za reportaż telewizyjny „Dom Górali”
o działalności Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Czechach, wyemitowany w Telewizji Polar
w Ostrawie; Wiktorii Laskowskiej-Szczur za reportaż
„Nie zapomnieliśmy o Polsce...” o działalności Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na
Ukrainie, pokazany w miejscowej telewizji; Monice
Hemperek za reportaż „Pro Polonia”, wyemitowany
w Polskim Radiu Lublin, poświęcony działalności organizacji z Lubelszczyzny na rzecz pomocy rodakom
mieszkającym poza granicami Polski; Agnieszce Czarkowskiej za reportaż „Polacy pod Berezyną” o Polakach na Białorusi, skupionych wokół domów polskich,
finansowanych, a później remontowanych ze środków
Senatu, wyemitowany na antenie Polskiego Radia Białystok. Podsumowując wyniki konkursu, wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej stwierdziła, że jej, jako radiowej dziennikarce, jest szczególnie miło nagradzać
dziennikarzy. „Jako że wszyscy jesteśmy ludźmi tej
samej profesji, szczególnie serdecznie gratuluję laureatom konkursu i życzę, aby uprawianie tego zawodu
było rzetelne, uczciwe i prawe. Przekażcie także moje
najlepsze życzenia waszym słuchaczom, widzom
i czytelnikom, rodzinom i przyjaciołom” – dodała.
Marszałek Bogdan Borusewicz, podkreślając różnorodność merytoryczną i formalną prac, dziękował
nagrodzonym dziennikarzom za wykonanie trudnej
i ciężkiej pracy,. „Jako marszałek Senatu od samego
początku swej działalności starałem się, przy wsparciu Komisji Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, kształtować świadome widoczne wsparcie Izby
wyższej dla mediów polonijnych. Jesteście bowiem
nie tylko reprezentantami Polaków, ale też wokół was
powstają środowiska opiniotwórcze. Jest niesłychanie
istotne, aby przekaz dotyczący Polaków za granicą był
obiektywny, aby był odważny i krytyczny” – mówił. Jak
podsumował, przez lata Senat wsparł rodaków kwotą
około 300 mln dolarów z budżetu państwa. Marszałek
Senatu wyraził nadzieję, że w 2013 r. wymiar pomocy, udzielanej teraz przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, będzie się zwiększać. Przyznał, że był przeciwnikiem zmiany w budżetowym usytuowaniu tych
środków. „Zobaczymy, jak ta zmiana będzie funkcjonować, będziemy pytać, jak jest rozdzielana ta pomoc,
czy w sposób sprawiedliwy. Na pewno media polonijne potrzebują takiego wsparcia” – zapowiedział marszałek. Na zakończenie podkreślił, że z perspektywy
lat widzi, jak pozycja rodaków za granicą staje się coraz pewniejsza i na tyle silna, iż stać ich na postawę
krytyczną. „Pamiętajcie o tym, że macierz interesuje
się swymi córkami i synami rozsianymi po całym świecie” – powiedział marszałek Bogdan Borusewicz.
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Rok Uniwersytetów Trzeciego Wieku

W

Europejskim Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej,
„pragnąc podkreślić znaczenie edukacji dla rozwoju
i wykorzystania potencjału starszego pokolenia Polaków oraz wskazać na ogromną rolę, jaką odgrywają seniorskie organizacje samopomocowe, Senat
na 5. posiedzeniu podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego
Wieku.

Jak napisano w niej, ten ruch społeczny, obejmujący dziś już ponad 350 uniwersytetów i ponad
100 tys. członków, jest prawdziwym fenomenem na
skalę europejską, niemającym sobie równego pod
względem bogactwa działalności i inicjatyw. Chociaż uniwersytety trzeciego wieku mają w Polsce już
35-letnią tradycję, to dopiero od chwili odzyskania
wolności przeżywają prawdziwy rozkwit. Stanowi
to dowód szybko rosnących aspiracji polskich seniorów nie tylko w dziedzinie edukacji, lecz także
kultury, sportu, turystyki i rekreacji. „Senat pragnie
zachęcić seniorów do organizowania kolejnych uniwersytetów i włączania w ich działalność wszystkich
osób starszych pragnących dotrzymywać kroku
młodszym generacjom” – napisano w uchwale.
Uniwersytety trzeciego wieku to znakomity przykład pozarządowych organizacji samopomocowych.
Funkcjonują dzięki społecznej pracy wielu tysięcy

wolontariuszy, poświęcających swój czas i energię
dla dobra i rozwoju innych seniorów. W uchwale
podkreślono, że uniwersytety te nie zamykają się na
swoje środowisko, a poprzez współpracę ze szkołami i przedszkolami, placówkami kultury oraz innymi
organizacjami pozarządowymi przyczyniają się do
integracji międzypokoleniowej.
Senat wyraził także uznanie uczelniom, które
pomagają wolontariuszom, i zachęcił je do działań
na rzecz tworzenia i rozwoju uniwersytetów trzeciego wieku. W uchwale doceniono również wkład
samorządowców w rozwój seniorskich organizacji
społecznych. „Uniwersytety trzeciego wieku wraz
z innymi organizacjami seniorskimi powinny być
partnerami w rozwiązywaniu problemów społecznych, jakie wiążą się ze starzeniem społeczności lokalnych” – podkreślono.
„Wspólnie możemy przyczynić się do utrwalania
pozytywnego wizerunku osób starszych, przeciwdziałać groźbie ich wykluczenia, sprzyjać integracji,
lepiej spożytkować wiedzę i doświadczenie seniorów dla rozwoju Polski” – napisano na zakończenie
uchwały.
Jedną z najważniejszych imprez obchodów Roku
Uniwersytetów Trzeciego Wieku był zainaugurowany 19 III 2012 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, pod hasłem „Innowacyjne uniwersytety
trzeciego wieku dla społeczeństwa obywatelskiego
i gospodarki”, Kongres Uniwersytetów Trzeciego
Wieku. Senat reprezentowali wicemarszałek Maria
Pańczyk-Pozdziej i przewodniczący Komisji Rodziny
i Polityki Społecznej senator Mieczysław Augustyn.
„Kiedy przed laty przymierzaliśmy się w Polsce
do powoływania pierwszych uniwersytetów trzeciego wieku, różni malkontenci mówili, że ta idea
się w Polsce nie przyjmie, że nie starczy seniorom
determinacji w zdobywaniu wiedzy. Dziś już nikt takich wątpliwości nie ma” – mówiła podczas otwarcia
kongresu wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej.
Jak dodała, prawie 80% słuchaczy to osoby z wyższym wykształceniem. Internetowe przesłanie do
uczestników kongresu przesłał b. przewodniczący
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Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek. W swoim
wystąpieniu minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że w resorcie
powstanie wydział ds. osób starszych i współpracy
międzypokoleniowej, który będzie koordynował
prace i współdziałanie z resortami zdrowia, sportu,
kultury, edukacji narodowej oraz szkolnictwa wyższego. Prezes Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego prof. Piotr Błędowski podkreślił, że należy
zacząć rozmawiać o nowej jakości starości.
Podczas kongresu przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej senator Mieczysław Augustyn
zwrócił uwagę, że przy szybkim tempie starzenia się
polskiego społeczeństwa „obecny system wsparcia
osób niesamodzielnych nie jest należycie zorganizowany, nie dociera do wszystkich potrzebujących i wymaga pilnego uporządkowania”. Senator Mieczysław
Augustyn przedstawił też założenia do projektu ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym, przygotowane przez parlamentarną grupę roboczą.
W ramach ogłoszonego Roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku Senat wspólnie z Parlamentarnym Zespołem ds. Osób Starszych zorganizował konkurs „Samorząd przyjazny edukacji osób starszych i integracji
międzypokoleniowej”. Najważniejsze jego cele to: promowanie samorządowych dobrych praktyk na rzecz
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób starszych, przede wszystkim poprzez edukację; wspieranie aktywności i integracja seniorów we wspólnotach
lokalnych; zebranie informacji o programach realizowanych przez samorządy i wyłonienie najciekawszych
przykładów tego typu działań. Konkurs był adresowany do samorządów wszystkich szczebli, które w latach
2008–2012 realizowały programy i projekty promujące
edukację jako najlepsze narzędzie przeciwdziałające
wykluczeniu społecznemu osób starszych.
Laureatami konkursu zostały 2 pomorskie samorządy: w kategorii gmin wygrała Gdynia projektem „Centrum Aktywności Seniora”, a w kategorii powiatów –
powiat kartuski projektem „Akademia umiejętności”.
W kategorii gmin pierwsze wyróżnienie otrzymał Bolesławiec za projekt „Bolesławiec – miasto przyjazne
seniorom”, drugie – Ruda Śląska za projekt „System
wsparcia na rzecz osób starszych”, a trzecie wyróżnienie przypadło Pile za projekt „Gmina Piła – seniorom
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miła”. W kategorii powiatów pierwsze wyróżnienie
otrzymał powiat wągrowiecki za projekt „Działania
samorządu powiatu wągrowieckiego na rzecz edukacji osób starszych i integracji międzypokoleniowej”.
Drugie – powiat chodzieski za projekt „Żyj aktywnie”.
Trzecie wyróżnienie przypadło powiatowi krotoszyńskiemu za projekt „Senior z inicjatywą i Uniwersytet
III wieku”. Kapituła przyznała ponadto 3 szczególne
wyróżnienia: Warszawie za najlepszy system finansowania uniwersytetów trzeciego wieku, Poznaniowi za
innowacyjność proponowanych rozwiązań, a gminie
Stepnica w województwie zachodniopomorskim – za
najlepsze działania na obszarze wiejskim.
27 XI 2012 r. w Senacie odbyła się konferencja „Samorząd przyjazny edukacji seniorów”, zorganizowana przez komisje: Rodziny i Polityki Społecznej oraz
Nauki, Edukacji i Sportu, stanowiąca jedno z ostatnich
wydarzeń Roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
Na szczególną cechę naszych czasów, kiedy edukacja trwa przez całe życie, zwrócił uwagę przewodniczący komisji nauki senator Kazimierz Wiatr.
Podkreślił, że uczestnikami uniwersytetów trzeciego
wieku są często osoby o dużej wiedzy i z bogatym
doświadczeniem zawodowym i życiowym. Zdaniem
senatora, wykorzystanie tej życiowej mądrości jest
niezwykle ważne dla całego społeczeństwa.
Na temat kształtowania rządowej polityki senioralnej i programu na rzecz aktywności osób starszych
mówiła Marzena Breza, dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Podkreśliła, że obecnie realizowane są założenia autorów programu, dotyczące m.in. promocji
działań adresowanych do osób starszych związanych
ze swoimi małymi ojczyznami i lokalnymi samorządami. Jak poinformowała, w 2012 r. na program przeznaczono 20 mln zł, a w 2013 r. – 40 mln zł. Zarówno
parlamentarzyści, jak i przedstawiciele uniwersytetów
trzeciego wieku i organizacji senioralnych podkreślali,
że po raz pierwszy stworzono tak kompleksowy program i zapewniono jego godziwe finansowanie.
Podczas konferencji ogłoszono wyniki konkursu
o tytuł „Samorząd przyjazny edukacji osób starszych
i integracji międzypokoleniowej”. Zaprezentowano
także dobre praktyki samorządowe na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu seniorów.
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Maj 2012 r. Miesiącem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Senat na 5. posiedzeniu podjął uchwałę ogłaszającą maj 2012 r. Miesiącem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Świadkami tego wydarzenia byli
dziennikarze i współpracownicy tej rozgłośni.

W uchwale przypomniano, że 3 V 1952 r. zaczęła nadawać swoje audycje Rozgłośnia Polska Radia
Wolna Europa. „Miała wówczas prawo nazywać się
Głosem Wolnej Polski, odzywającym się z zagranicy. Przekazywała ona rodakom w kraju wiadomości,
których próżno było szukać w cenzurowanych środkach przekazu. Przypominała Polakom o ich niepodległej przeszłości i dawała odpór komunistycznej

przemocy i fałszowaniu rzeczywistości. Polskie słowo zza żelaznej kurtyny dawało ludziom nadzieję”.
„Radio mogło powstać dzięki dalekowzroczności
ówczesnych władz Stanów Zjednoczonych Ameryki i dzięki temu, że do zespołu Radia Wolna Europa
weszli polscy emigranci polityczni, dla których niepodległość naszego narodu była sprawą najwyższej
wagi” – podkreślono. „Jesteśmy wdzięczni rządowi
USA za wsparcie finansowe i organizacyjne. Jesteśmy
wdzięczni Polakom na obczyźnie za ich wytrwałość,
pracę i bezprzykładne przywiązanie do kraju i rodaków. Doceniamy odwagę Polaków żyjących w Ojczyźnie, wspierających pracę Rozgłośni. Rozgłośnia
Polska Radia Wolna Europa przez cały czas swojego
istnienia podtrzymywała i kształtowała świadomość
społeczną i kulturową Polaków. Budowała polski
patriotyzm. Przygotowywała nas do wolności, która
przyszła w roku 1989, i do nowych zasad współżycia
międzynarodowego, według których działamy dziś
w ramach Unii Europejskiej i Przymierza Północnoatlantyckiego” – napisano w uchwale.
Senat wyraził także w niej przekonanie, że „wszelkie polskie instytucje i obywatele znajdą odpowiednie sposoby uczczenia zasług Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa i będą je stawiać za wzór środkom
społecznego przekazu, służącym całemu narodowi
i społeczeństwu obywatelskiemu”.
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Obchody Miesiąca Rozgłośni Polskiej Radia
Wolna Europa poprzedziło otwarcie 25 IV 2012 r.
w Senacie wystawy „Głos Wolnej Europy”, poświęconej działalności Polskiej Rozgłośni Radia
Wolna Europa. Ukazała ona najważniejsze wydarzenia z historii Głosu Wolnej Polski/Rozgłośni
Polskiej Radia Wolna Europa (1952–1994). Jej celem było przede wszystkim zobrazowanie fenomenu RWE – rozgłośni, która odegrała znaczącą rolę
w kształtowaniu i wspieraniu antytotalitarnego
oporu w naszym kraju. Na ekspozycję złożyło się
20 plansz ilustrujących najważniejsze fakty z życia
rozgłośni. Umieszczono na nich m.in. wspomnieniowe relacje pracowników radia i jego słuchaczy,
kserokopie dokumentów i listów, a także zdjęcia związane zarówno bezpośrednio z RWE, jak
i z wydarzeniami nagłaśnianymi na jej falach. Na
planszach znalazły się również materiały propagandowe z tego okresu. Ekspozycję uzupełniono
stanowiskami dźwiękowymi, przy których można
było wysłuchać ponad 20-minutowego wyboru
materiałów dźwiękowych, pochodzących z archiwów RWE.
Z okazji Miesiąca Rozgłośni Polskiej Radia Wolna
Europa Kancelaria Senatu przygotowała ponadto
okolicznościowe wydawnictwo, w którym zawarto
debatę senacką na temat uchwały, a także zapis ste-
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nograficzny ze spotkania marszałka Bogdana Borusewicza z byłymi dziennikarzami i pracownikami
RWE.
Podczas dnia otwartego, 3 V 2012 r., zwiedzający mogli również obejrzeć wystawę, wysłuchać
przeprowadzonej na żywo audycji, przygotowanej
przez Radio Wnet, a także spotkać się i porozmawiać z ludźmi, którzy tworzyli Radio Wolna Europa
i tam pracowali, m.in. z dyrektorem rozgłośni w latach 1982–1987 Zdzisławem Najderem, Andrzejem
Krzeczunowiczem, Krzysztofem Witoniem, Danutą i Franciszkiem Drzewińskimi oraz Aleksandrem
Świeykowskim, obecnie senatorem.
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Na 5 stanowiskach dźwiękowych zwiedzający
mogli wysłuchać fragmentów audycji rozgłośni,
m.in. przemówienia inauguracyjnego Jana Nowaka-

-Jeziorańskiego z 3 V 1952 r. czy wypowiedzi Józefa
Światły. Zwiedzający otrzymywali także okolicznościowe wydawnictwo.

Wrzesień 2012 r. Miesiącem Pamięci
Generała Stanisława Franciszka Sosabowskiego
Senat na 11. posiedzeniu, w obecności m.in. rodziny gen. Stanisława Sosabowskiego oraz żołnierzy
1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej Stanisława
Kowalczyka-Kowalewskiego i Józefa Wojdyły, podjął
uchwałę w sprawie uczczenia 120. rocznicy urodzin
Generała Stanisława Franciszka Sosabowskiego i ustanowienia września 2012 r. Miesiącem Jego Pamięci.

Przypomniano w niej, że Stanisław F. Sosabowski
już od wczesnej młodości angażował się w działalność samokształceniową, społeczną i patriotyczną.
Pierwsze doświadczenie bojowe zyskał w czasie
walk podczas I wojny światowej. W okresie międzywojennym pogłębiał swoją wiedzę teoretyczną,
m.in. pobierając nauki w Wyższej Szkole Wojennej
oraz dowodząc jednostkami liniowymi. Talent dowódczy w pełni wykazał, dowodząc we wrześniu
1939 r. 21. Pułkiem Piechoty „Dzieci Warszawy”. Po
udanej ucieczce z niewoli zaangażował się w działalność konspiracyjną. Na polecenie przełożonych
przedostał się do Francji. Jego zdolności organiza-

cyjne okazały się bezcenne podczas tworzenia kolejnych jednostek po ewakuacji do Wielkiej Brytanii. Stanisław F. Sosabowski zasłynął jednak przede
wszystkim jako twórca i dowódca pierwszej polskiej
jednostki powietrznodesantowej – 1. Samodzielnej
Brygady Spadochronowej. Miała ona pierwsza wrócić do kraju, by wesprzeć Armię Krajową w wyzwalaniu kraju. Spośród żołnierzy brygady rekrutowała
się znaczna część legendarnych Cichociemnych,
zrzucanych w okupowanej Polsce. Generał Stanisław F. Sosabowski był współtwórcą doskonałego
systemu szkoleniowego, który przygotowywał Cichociemnych do misji. Zgodnie z decyzją przełożonych, we wrześniu 1944 r. wraz ze swoimi żołnierzami lądował w Holandii i wziął udział w zaciętych
walkach pod Arnhem podczas największej w historii operacji powietrznodesantowej. Naraziwszy się
przełożonym brytyjskim słuszną krytyką planów
tej operacji, pod ich naciskiem został usunięty ze
stanowiska. Po demobilizacji pozostał w Wielkiej
Brytanii, nie mając praw emerytalnych, ciężko pra-
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cował fizycznie niemal do śmierci w 1967 r. Zgodnie
z własnym życzeniem, generał został pochowany
na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie. „Pamięć
o generale Stanisławie Sosabowskim i Jego podkomendnych przetrwała wśród zwykłych mieszkańców Holandii. Mieszkańcy Driel do dziś oddają
cześć tym, którzy 21 IX 1944 r., o 17.15, wylądowali
w okolicach ich miejscowości, przynosząc nadzieję na szybkie wyzwolenie” – napisano. Dzięki determinacji obywateli Holandii i ich walce o sprawiedliwość królowa Beatrix w 2006 r. odznaczyła
pośmiertnie generała Stanisława F. Sosabowskiego
medalem Brązowego Lwa. Nadała też najwyższe
odznaczenie państwowe Holandii, Order Wojskowy Wilhelma, 6. Brygadzie Powietrznodesantowej,
kultywującej tradycje i dziedzictwo 1. Samodzielnej
Brygady Spadochronowej, w uznaniu zasług polskich żołnierzy w bitwie pod Arnhem.
„Postać generała Stanisława Sosabowskiego
jest symbolem niezłomnego patrioty, walczącego
o wolność Ojczyzny, i dobrego dowódcy dbającego o swoich podwładnych. Jest też uosobieniem

odwagi i uporu w realizacji celów” – podkreślono
w uchwale. Jak zaznaczono, podejmując uchwałę
w 120. rocznicę jego urodzin, Senat „pragnie przypomnieć zasługi jednego z najlepszych polskich
dowódców z okresu II wojny światowej oraz oddać
hołd Generałowi, Jego podkomendnym z 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej i związanym z nią
Cichociemnym”. Uchwała to również „wyraz uznania i podziękowanie dla władz i mieszkańców Królestwa Niderlandów za godne upamiętnienie generała
Sosabowskiego i jego żołnierzy”.
8 V 2012 r., w 120. rocznicę urodzin generała Stanisława F. Sosabowskiego, delegacja Komisji Obrony Narodowej na czele z jej przewodniczącym senatorem Władysławem Ortylem złożyła wieniec
na grobie generała na Cmentarzu Wojskowym na
Powązkach w Warszawie. Senatorom towarzyszyli
żołnierze 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej
Stanisław Kowalczyk-Kowalewski i Józef Wojdyła.
Wieniec na grobie generała złożyli również żołnierze 6. Brygady Powietrznodesantowej im. Generała
Stanisława Sosabowskiego.

Październik 2012 r. Miesiącem Pamięci
Generała Stanisława Maczka
Senat na 18. posiedzeniu podjął uchwałę w sprawie ustanowienia października 2012 r. Miesiącem
Pamięci Generała Stanisława Maczka (1892–1994).
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Jak napisano w uchwale, w 120. rocznicę urodzin generała Senat „oddaje hołd temu wielkiemu
synowi polskiego narodu i ustanawia październik
2012 roku miesiącem jego pamięci”. Przypomniano, że generał Stanisław Maczek zasłużył się działalnością niepodległościową przed powstaniem
II Rzeczypospolitej, uczestnictwem w wojnie o niepodległość w latach 1918–1920, w obronie Polski
w 1939 r. i w kampanii francuskiej 1940 r. „Sławę
i poczesne miejsce w historii oręża polskiego przyniosły Generałowi zwycięskie bitwy, które stoczył
jako dowódca 1. Dywizji Pancernej, w ramach pamiętnej operacji normandzkiej 1944 r. To wtedy
zdobył wysokie uznanie w dowództwie alianckim,
zaskarbił sobie wdzięczność ludności wyzwalanych
miast we Francji, Belgii i Holandii oraz wzbudził podziw i szacunek swoich żołnierzy”. Do końca życia
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spędzonego na obczyźnie cieszył się szacunkiem
rodaków, a zwłaszcza swoich żołnierzy i kombatantów, „nie uchybiając w niczym dobremu imieniu
Polaka i polskiego żołnierza”. Pozbawiony obywatelstwa polskiego, dzielił tragiczne losy polskich
żołnierzy na uchodźstwie. Za swoje wybitne zasługi został wyróżniony najwyższymi polskimi i zagranicznymi odznaczeniami.
13 X 2012 r. w Warszawie środowisko stołeczne
1. Dywizji Pancernej zorganizowało obchody jej
święta. Pod jej pomnikiem odbyła się ceremonia
posadzenia pierwszych cebulek przyszłego tulipana
„Generał Stanisław Maczek”.
18 X 2012 r. minister obrony narodowej Tomasz
Siemoniak w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie spotkał się z kombatantami, którzy podczas
II wojny światowej walczyli pod komendą gen. Stanisława Maczka. „W jego życiorysie widać historię
Polski XX w. – wojnę polsko-bolszewicką, potem
dumę z budowy II Rzeczpospolitej, tragedię września 1939 r. (…), potem lata 1944–1945 r., a później
gorzki los emigranta, który czekał, aż Polska odzyska
niepodległość” – powiedział minister. Prezes stołecznego środowiska 1. Polskiej Dywizji Pancernej

mjr Janusz Gołuchowski poinformował, że na świecie żyje jeszcze 120 maczkowców.
Są oni m.in. honorowymi obywatelami Bredy –
stolicy holenderskiej Brabancji. 30 X 2012 r., podczas oficjalnych uroczystości z okazji 68. rocznicy
wyzwolenia tego miasta przez 1. Polską Dywizję
Pancerną, pod pomnikiem gen. Stanisława Maczka także posadzono cebulki tulipana nazwanego
jego imieniem. Symbolizowało to duchową bliskość
i przywiązanie Polski i Holandii do pokoju i wolności. To wydarzenie zgromadziło na cmentarzu miłośników i przyjaciół dywizji z całej Europy.

Listopad 2012 r. Miesiącem Brunona Schulza
Doceniając rangę postaci Brunona Schulza
i jego wyjątkowe znaczenie dla polskiej i światowej kultury, Senat na 17. posiedzeniu podjął
uchwałę ogłaszającą listopad 2012 r. Miesiącem
Brunona Schulza. W 120. rocznicę narodzin Brunona Schulza i 70. rocznicę jego tragicznej śmierci Senat postanowił uczcić tego polskiego pisarza i artystę, którego dzieła uznawane są przez
międzynarodową krytykę i czytelników za jedno
z najoryginalniejszych zjawisk literatury światowej
XX w. „Bruno Schulz to twórca wyjątkowy – piszący po polsku, a mający żydowskie pochodzenie,
urodzony w Drohobyczu, dziś ukraińskim, a wówczas polskim miasteczku, które uwiecznił w swojej prozie. To także malarz i rysownik, dla którego
ekspresja graficzna nie była uzupełnieniem słowa,

ale osobną formą wyrazu. Niezwykłość tego artysty przejawia się w jego mitologizującym sposobie postrzegania świata oraz w wyjątkowym
bogactwie metaforycznego języka. Bruno Schulz
to twórca na wskroś oryginalny. Jego utwory, tłumaczone na wiele języków, czytane i znane koneserom literatury, wciąż mogą być odkrywane
na nowo – i w Polsce, i poza jej granicami. Postać
i dzieła Schulza mogą stać się także punktem wyjścia rozmów o relacjach polsko-żydowsko-ukraińskich” – napisano w uchwale.
8 XI 2012 r. w Senacie wicemarszałek Jan Wyrowiński otworzył wystawę „Bruno Schulz 1892–
1942”. Ekspozycja w symbolicznym skrócie ukazywała twórczość tego wybitnego malarza, rysownika
i pisarza.
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Cytaty z „Ulicy krokodyli”, „Manekinów”, „Wiosny” czy „Sklepów cynamonowych” przypomniały m.in. najważniejsze motywy twórczości artysty:
demoniczne kobiety czy postać ojca. Ekspozycja
przybliżyła też miejsca, z którymi związany był
Bruno Schulz – Drohobycz i Galicję Wschodnią,
miasta, które odwiedził – Wiedeń i Paryż. Przypomniano jego związki duchowe z dekadencką
i katastroficzną atmosferą fin de siècle’u, a także
twórcze inspiracje płynące ze znajomości z największymi pisarzami dwudziestolecia międzywojennego – Witkacym i Witoldem Gombrowiczem.
Ważną część wystawy stanowiła słynna „Xsięga bałwochwalcza”, która powstawała w latach
1920–1922. Utrzymana w sadomasochistycznym
tonie, obrazuje erotyczną fascynację wszechobecną kobiecością. Przy jej tworzeniu Schulz zastosował cliche verre – bardzo rzadką technikę, będącą
połączeniem grafiki i fotografii, w Polsce prawie
nieznaną.
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Ekspozycję przygotowały wspólnie Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, Instytut
Adama Mickiewicza i Instytut Książki. Obecna podczas otwarcia wystawy Elżbieta Ficowska zaprezentowała „Księgę obrazów”, zawierającą około 500 rysunków, ilustracji i grafik Brunona Schulza, a przygotowaną
19 lat temu przez Jerzego Ficowskiego.
W ramach obchodów Miesiąca Brunona Schulza
14–18 XI 2012 r. we Wrocławiu odbył się festiwal poświęcony twórcy i jego dziełom. Był on też okazją do
rozmowy o stosunkach polsko-żydowsko-ukraińsko-niemieckich i o odzwierciedleniu tych relacji w literaturze i sztuce.
15 XI 2012 r. w warszawskiej Galerii Kordegarda otwarto wystawę „Drohobycz artystów”. Honorowym patronatem objął ją marszałek Bogdan
Borusewicz. Zaprezentowano na niej m.in. rysunki
Brunona Schulza i film o jego uczniu, muzyku Alfredzie Schreyerze. Ekspozycja została zorganizowana
przez Żydowski Instytut Historyczny.

IX
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Wyróżnienia dla marszałka Senatu

W

uznaniu za zasługi na rzecz demokracji i przyjaźni polsko-francuskiej marszałek Bogdan
Borusewicz został mianowany komandorem Orderu Legii Honorowej przez prezydenta Francji
Nicolasa Sarkozy’ego. Uroczystość wręczenia tego
najwyższego francuskiego odznaczenia odbyła się
w Senacie 28 III 2012 r.
Order Legii Honorowej wręczył marszałkowi
ambasador Francji w Polsce François Barry Delongchamps, który przedstawił też sylwetkę odznaczonego. Zaznaczył, że osobiste losy marszałka
przeplatają się z historią walki narodu polskiego
o demokrację, walki z dyktaturą komunistyczną.
„Przyznając Panu to honorowe odznaczenie, Francja pragnie oddać hołd pańskiej walce i walce narodu polskiego o wolność” – powiedział ambasador
François Delongchamps.
Marszałek Bogdan Borusewicz oświadczył, że
Order Legii Honorowej to dla niego „bardzo ważne odznaczenie, nie tylko za przeszłość, ale to jest
także perspektywa na przyszłość, która mówi, że po
pewnym czasie każdy z nas może być doceniony”.
Jak zaznaczył, traktuje to odznaczenie jak wyróżnienie także dla tych wszystkich, którzy wraz z nim
działali i z nim współpracowali. „Dla moich przyjaciół z opozycji demokratycznej, szczególnie z redakcji «Robotnika», to jest także odznaczenie dla moich
(...) współpracowników z okresu podziemia, stanu
wojennego, to jest wreszcie odznaczenie dla tych,
którzy budowali wspólnie nową, demokratyczną
i wolną Polskę”.
Marszałek dodał, że to także odznaczenie dla
tych, którzy rozpoczęli działalność na rzecz wolnej

Polski dużo wcześniej niż on i byli łącznikiem między
pokoleniem okresu wojny, okupacji a jego pokoleniem. „Patrzę na pana profesora Bartoszewskiego,
mam na myśli ludzi jego pokolenia, i patrzę na was
wszystkich z mojego pokolenia, którzy tutaj przyszliście. To jest także odznaczenie dla was” – powiedział marszałek.
W uroczystości wzięli udział m.in.: profesor Władysław Bartoszewski, reżyser Andrzej Wajda, Adam
Michnik, rzecznik praw obywatelskich Irena Lipowicz, doradcy prezydenta Henryk Wujec i Jan Lityński, poetka Julia Hartwig. Obecni byli również senatorowie.
W rozmowie z dziennikarzami marszałek Bogdan
Borusewicz podkreślił, że traktuje przyznany mu order także jako odznaczenie dla Senatu, „dla jego pozycji, niezależności”. To również „odznaczenie dla
tych wszystkich senatorów, którzy są ze mną w izbie
wyższej”.

Wystawy i konferencje
Z inicjatywy wicemarszałka Stanisława Karczewskiego została zorganizowana wystawa „Warka.
Małe miasto z wielką historią” (15 II 2012 r.).
Ekspozycję poświęcono historii Warki, jednego
z najstarszych miast na Mazowszu i w Polsce, le-

żącego na skraju puszcz Kozienickiej i Stromeckiej.
W 2011 r. miasto obchodziło jubileusz 690-lecia
potwierdzenia praw miejskich. Największy rozkwit
miasta przypadł na XV i XVI w. Był to wtedy prężny ośrodek rzemieślniczo-handlowy. Na dużą skalę
rozwinęło się szewstwo i piwowarstwo. W 1478 r.
Bolesław V nadał rajcom Warszawy prawo do wyłącznej sprzedaży piwa wareckiego, które cieszyło
się ogromną popularnością. Z początkiem XVII w.
miasto zaczęło tracić swoją świetność. Autorzy
wystawy przypomnieli, że 7 IV 1656 r. pod Warką
Polacy, dowodzeni przez Stefana Czarnieckiego
i Jerzego Lubomirskiego, odnieśli jedyne zwycięstwo podczas potopu szwedzkiego. Miasto zostało odbudowane w okresie międzywojennym, by
na przełomie 1944/1945 ulec nieomal zupełnemu
zniszczeniu.
Na wystawie przypomniano również znane postacie historyczne związane z miastem, m.in. Kazi-
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mierza Pułaskiego, Piotra Wysockiego, Tadeusza Kościuszkę, Władysława Matlakowskiego.
26 IV 2012 r. w Senacie odbyła się konferencja
poświęcona 30. rocznicy utworzenia Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”.
W senackim spotkaniu udział wzięli twórcy, członkowie, współpracownicy TKK NSZZ „Solidarność”,
m.in.: Jerzy Buzek, Tadeusz Mazowiecki, Zbigniew
Bujak, Jan Krzysztof Bielecki, Józef Pinior, Tadeusz
Jedynak, Stefan Jurczak, Barbara Labuda, Jan Lityński, Helena Łuczywo, Eugeniusz Szumiejko, Zbigniew
Wujec, a także historycy i młodzież. Konferencję poprowadzili prof. Jerzy Zdrada i prof. Jerzy Buzek.
Dyskutowano o genezie, programie i funkcjonowaniu TKK. O genezie powstania TKK mówił historyk Tomasz Kozłowski. Scharakteryzował sytuację
w Polsce po wprowadzeniu stanu wojennego, przypomniał o aresztowaniach przywódców „Solidarności” w nocy z 12 na 13 XII 1981 r., o pierwszych
próbach organizowania oporu przez działaczy, którym udało się uniknąć aresztowania, o atmosferze
przygnębienia i rozczarowania, a także o roli prasy
podziemnej. Historyk pytał uczestników tamtych
wydarzeń, w jaki sposób na ich postawę wpłynęły
mały opór społeczny po wprowadzeniu stanu wojennego i fiasko strajku generalnego. Pytał o atmosferę, która panowała na spotkaniu założycielskim
TKK, a także, co zadecydowało o kształcie tej organizacji podziemnej.
Marszałek Bogdan Borusewicz wspominał, że
pierwsze kontakty na Wybrzeżu po wprowadzeniu
stanu wojennego odbudowywano na bazie opozycji

przedsolidarnościowej, członków Komitetu Obrony
Robotników, bo to były wówczas najbardziej bezpieczne kontakty. Podkreślił, że wśród ludzi nie było
wiary w możliwość powstrzymania stanu wojennego. Przypomniał, że od początku toczyła się wśród
działaczy opozycji dyskusja, czy powoływać organizację krajową. Zastanawiano się, czy nie będzie
to traktowane przez internowanych działaczy jako
zamach na Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”
i przewodniczącego Lecha Wałęsę, a także na jakich
zasadach ma działać ta organizacja. Odpowiedzią
na te wątpliwości była nazwa nowej organizacji,
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wskazująca na jej tymczasowy charakter, do czasu
wznowienia działalności Komisji Krajowej. Celem
TKK było koordynowanie, a nie kierowanie, przede
wszystkim ze względu na bezpieczeństwo działania.
Jak przyznał Zbigniew Bujak, był przeciwnikiem
powoływania krajowego ciała kierowniczego, właśnie z powodów, o których mówił marszałek Bogdan Borusewicz. Do tego dochodziła nieustanna
obawa przed aresztowaniem. Podkreślił, że to był
jego błąd, gdyż TKK NSZZ „Solidarność” zorganizowała działalność opozycji po wprowadzeniu stanu wojennego.
O budowaniu podziemnych struktur z perspektywy Dolnego Śląska mówiła Barbara Labuda. Podkreśliła, że wrocławscy działacze byli od początku przekonani o konieczności budowy struktur krajowych.
Konferencję poprzedziło podjęcie przez Senat
uchwały, w której napisano m.in.: „Nie wahamy

się nazwać solidarnościowej konspiracji wielką.
Na tę wielkość składają się setki tysięcy obywateli, angażujących się w strajki, manifestacje, pomoc
aresztowanym i internowanym, ochronę ich rodzin,
zaangażowanych w druk i kolportaż niezależnych
pism i książek. Ta wielkość to także zaangażowanie
i wsparcie obywateli Europy i świata w obronie misji
i wizji «Solidarności». Wszystkim ludziom zaangażowanym w tę działalność należą się słowa podziękowania, uznania od Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Są oni dla nas współtwórcami ruchu «Solidarności»,
który wyznaczył nowe drogi dochodzenia do demokracji i wolnego społeczeństwa”.
Z inicjatywy wicemarszałka Stanisława Karczewskiego 18 V 2012 r. w Senacie odbył się panel dyskusyjny „Cztery lata po Białym Szczycie”. Dyskutowano o najważniejszych problemach i systemowych
zagrożeniach ochrony zdrowia w Polsce, m.in. w kontekście rekomendacji Białego Szczytu w 2008 r., zorganizowanego pod patronatem premiera Donalda Tuska i ówczesnej minister zdrowia Ewy Kopacz, a także
debaty „Dwa lata po Białym Szczycie”, zorganizowanej przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego w 2010 r.
Większość uczestników senackiej debaty wskazywała na niezrealizowanie rekomendacji sprzed 4 lat.
Podkreślano też, że polska służba zdrowia jest niedo-

PRZEGLĄD WYDARZEŃ W SENACIE
Podczas uroczystości szef Rady Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa Andrzej Kunert przypomniał, że
mówimy o świadkach historii, o ludziach, którzy swoim
życiem i systemem wartości, wbrew wielu przeciwnościom losu, przeszli godnie przez życie wierni Polsce.
Byli piętnowani, szkalowani i represjonowani, dopiero
od niedawna możemy oddawać należny im hołd.
W uroczystości wzięła udział rodzina Zygmunta Szadkowskiego, m.in. synowa Małgorzata, która
oprowadzała po wystawie. Obecna była także Karolina Kaczorowska, wdowa po ostatnim prezydencie
RP na uchodźstwie Ryszardzie Kaczorowskim.

finansowana, obciążona niepotrzebnymi procedurami biurokratycznymi, brakuje lekarzy i pielęgniarek.
Zawieszeniu uległ dialog społeczny, a konsultacje
w sprawie projektów ustaw są pozorowane. W opinii
uczestników debaty, Narodowy Fundusz Zdrowia jest
obdarzony wyjątkową władzą: płatnika, kontrolera
i egzekutora. Narzuca lekarzom często niepotrzebną
i nieuzasadnioną biurokrację, odciąga ich od najważniejszego zadania, jakim jest leczenie pacjentów. Nieobecność przedstawicieli NFZ na senackim spotkaniu
określono jako arogancję.
„Wszyscy znamy drogę życiową i przymioty
charakteru Zygmunta Szadkowskiego” – mówił
14 VI 2012 r. marszałek Bogdan Borusewicz, otwierając w Senacie wystawę poświęconą ostatniemu przewodniczącemu Rady Narodowej RP na Uchodźstwie,
strażniczki ciągłości polskiego parlamentaryzmu na
emigracji. Jak podkreślił marszałek, bez tego charakteru wspartego tradycją niełatwa droga życiowa, którą
przyszło mu przejść, byłaby trudna do pokonania. Nie
z dobrowolnego wyboru musiał pozostać w Wielkiej
Brytanii i podjąć niełatwe zadanie zorganizowania nie
tylko swojego prywatnego życia, ale przede wszystkim polskiego życia społecznego i politycznego na
emigracji. Zdaniem marszałka, z tego zadania wywiązał się w sposób, który sprawia, że mamy prawo
i obowiązek czcić jego pamięć. Zadbać o to, by stała
się ona ważnym elementem polskiej historii i świadomości zarówno parlamentarzystów, jak i młodego
pokolenia. Dlatego, jak zaznaczył marszałek Bogdan
Borusewicz, Senat podjął uchwałę z okazji 100-lecia
urodzin ppłk. hm. Zygmunta Szadkowskiego.

Zygmunt Szadkowski (1912–1995) był harcerzem,
absolwentem Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, dyplomatą, żołnierzem Samodzielnej Brygady
Strzelców Karpackich, politykiem i społecznikiem.
Przeszedł szlak bojowy II Korpusu, walczył w Afryce Płn. i we Włoszech. Służbę wojskową zakończył
w stopniu podpułkownika. Po wojnie zamieszkał
w Londynie, gdzie pracował m.in. jako piekarz, robotnik i pomocnik krawca. Na emigracji brał czynny udział w pracach Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii oraz wielu komitetów
i organizacji emigracyjnych. W latach 1960–1967 był
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przewodniczącym Związku Harcerstwa Polskiego
poza granicami kraju. Publikował w pismach emigracyjnych, występował w audycjach Radia Wolna
Europa. Aktywnie uczestniczył w polityce emigracyjnej. Zmarł w Londynie 5 IX 1995 r. Pochowano
go na Cmentarzu Żbikowskim w Pruszkowie, pod
Warszawą.
Z inicjatywy wicemarszałek Marii Pańczyk-Pozdziej 5 VII 2012 r. w Senacie otwarto wystawę
„Górny Śląsk. Czas powstań śląskich”, zorganizowaną z okazji 90. rocznicy powrotu części Górnego Śląska do Polski, przygotowaną przez Muzeum
Śląskie w Katowicach. Jak podkreśliła wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej, ekspozycja stała się zwieńczeniem tego, co działo się na Śląsku
i w Warszawie w związku z uroczystymi obchodami rocznicy tych ważnych dla Śląska i Polski wydarzeń historycznych. To okres szczególny również ze
względu na toczącą się dyskusję na temat autonomii regionu.
Wystawa w skrótowy i syntetyczny sposób ukazywała wydarzenia, które wpłynęły na historię Górnego Śląska, m.in. 3 powstania śląskie: w 1919, 1920
i 1921 r. i plebiscyt w 1921 r. Złożyły się na nią archiwalne zdjęcia, plakaty i materiały propagandowe
dokumentujące przebieg sporu, jaki toczył się na
tych ziemiach. Zaprezentowano m.in. fotografie oddające atmosferę tamtych dni, przedstawiające m.in.
powstańców czy oddziały Wojska Polskiego wkraczające do Katowic 22 VI 1922 r. Uzupełnienie ekspozy-
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cji stanowiło kilkadziesiąt zdjęć autorstwa Stanisława
Gadomskiego, który w latach osiemdziesiątych XX w.
fotografował żyjących jeszcze wówczas uczestników
tamtych wydarzeń. Całość uzupełniono tekstem wprowadzającym i kalendarium wydarzeń.
W związku z 90. rocznicą powrotu części Górnego Śląska do Polski Senat na swoim 15. posiedzeniu podjął uchwałę, w której przypomniano historię powrotu tych ziem i oddano hołd bohaterom
powstań śląskich za ich bezprzykładne męstwo
i poświęcenie.
17 X 2012 r. marszałek Bogdan Borusewicz w Senacie otworzył wystawę „Enigma. Odszyfrować
zwycięstwo”, poświęconą dokonaniom polskich
matematyków: Mariana Rejewskiego, Jerzego
Różyckiego i Henryka Zygalskiego w dziedzinie
kryptologii, którzy przyczynili się do zwycięstwa
aliantów w II wojnie światowej. Przygotowano ją
z inicjatywy marszałka województwa wielkopolskiego Marka Woźniaka. Wśród zaproszonych
gości znalazły się m.in. Janina Sylwestrzak, córka
Mariana Rejewskiego, i Ewa Wodzińska, bratanica
Jerzego Różyckiego.
Zasługi polskich kryptologów przez lata pomijano, a sukces „złamania” Enigmy przypisywano wywiadowi brytyjskiemu. Znaczenie dzieła polskich
matematyków najlepiej podsumował Irving John
Good, który jedno z twierdzeń sformułowanych
przez Mariana Rejewskiego nazwał twierdzeniem,
które wygrało II wojnę światową.

PRZEGLĄD WYDARZEŃ W SENACIE
Intencja wystawy to przede wszystkim przywrócenie polskim matematykom należnego im
miejsca w historii. Na kilkunastu planszach zaprezentowano prace nad maszyną szyfrującą Enigma
w Niemczech, działalność Biura Szyfrów Wojska Polskiego i angielskiego ośrodka w Bletchley
Park, a także losy szefa polskiego biura szyfrów
płk. Gwidona Langera, jego zastępcy ppłk. Maksymiliana Ciężkiego oraz kryptologów Mariana
Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego.
Dzięki ekspozycji można było porównać powojenne losy kryptologów angielskich i polskich. Dla
większości alianckich uczestników historii „złamania” Enigmy koniec wojny nie oznaczał przerwania kariery zawodowej. Z polskiej ekipy Jerzy
Różycki zginął jeszcze w czasie wojny. Gwidon
Langer i Maksymilian Ciężki zmarli w ubóstwie
w Wielkiej Brytanii wkrótce po zakończeniu wojny. Henryk Zygalski, który został na emigracji
w Wielkiej Brytanii, musiał ponownie ukończyć
studia, aby móc uczyć matematyki w szkołach
średnich. Marian Rejewski wrócił do Polski i zdołał uniknąć prześladowań poważniejszych niż
zwolnienia z kolejnych miejsc pracy. Nigdy nie powrócił do kryptologii ani do akademickiej kariery
matematycznej.
Na wystawie zaprezentowano też egzemplarz
Enigmy, wykonany przez uczniów Publicznego
Gimnazjum im. Mariana Rejewskiego w Białych
Błotach.
Tego samego dnia Senat podjął uchwałę w sprawie uczczenia pamięci polskich kryptologów Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego, Henryka
Zygalskiego i ich wkładu w zwycięstwo nad faszyzmem.
17 X 2012 r. wicemarszałek Jan Wyrowiński
otworzył w Senacie wystawę poświęconą esperanto, jego twórcy Ludwikowi Zamenhofowi
i współczesnym propagatorom tego języka.
W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na wielokulturowość Białegostoku, z którego pochodził Ludwik Zamenhof, miasta zamieszkanego w XIX w.
przez Żydów, Polaków, Niemców i Rosjan. Zdaniem wicemarszałka, stanowiło to jeden z powodów poszukiwania skutecznego instrumentu porozumienia.
Ekspozycję przygotowało Polskie Stowarzyszenie Europa – Demokracja – Esperanto w ramach
obchodów Europejskich Dni Języków. W 2012 r.
przypadała także 125. rocznica wydania przez Ludwika Zamenhofa pierwszego podręcznika esperanto. Ten pochodzący z Białegostoku żydowski
lekarz i publicysta miał nadzieję, że stworzony
przez niego język pomoże usunąć przynajmniej
jedno ze źródeł konfliktów między narodami
i różnymi grupami językowymi. Symbolicznie wyraził to, wydając w 1887 r. swój pierwszy podręcznik pod pseudonimem dr Esperanto (ten, który ma

nadzieję). Najważniejszymi celami, które chciał
osiągnąć dzięki stworzonemu przez siebie językowi, były światowy pokój i porozumienie między
narodami.
Na wystawie można było obejrzeć m.in. podręczniki i słowniki esperanto, zdjęcia przypominające kolejne kongresy tego języka czy książki z przekładami
dzieł literackich. Na planszach przedstawiono czasopisma esperanckie, których regularnie wychodzi
około 100 na całym świecie. Ukazano działalność
internetową i radiową w tym języku; esperanckie stacje nadają m.in. w Brazylii, Chinach, na Kubie i w Watykanie. Na wystawie znalazły się też zdjęcia pokazujące pomniki i tablice pamiątkowe poświęcone
esperanto i jego twórcy Ludwikowi Zamenhofowi;
jest ich ponad 1500 w 62 krajach.
Ekspozycji towarzyszyła konferencja „125 lat
języka esperanto”, w której udział wzięli parlamentarzyści, przedstawiciele środowisk esperanckich w Polsce i na świecie, a także reprezentanci świata nauki. Jej uczestnicy dyskutowali
o esperanto jako gwarancji zachowania kulturowej różnorodności Europy i szansie jej rzeczywistego zintegrowania. W spotkaniu uczestniczył
m.in. Etsuo Miyoshi, japoński przedsiębiorca i propagator esperanto, który przeprowadził 25 akcji
informacyjnych w 13 krajach europejskich. Jego
wystąpienie zatytułowano „125 lat językowej
sprawiedliwości”. Uczestnicy konferencji podjęli
także próbę odpowiedzi na pytanie: który język
dla przyszłej Europy i świata?.
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18 X 2012 r. wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej
otworzyła w Senacie wystawę poświęconą bł.
Karolinie Kózkównie. Na ekspozycję złożyło się
20 fotogramów autorstwa znanego fotografika Bogusława Świtały, opublikowanych w wydawnictwie
albumowym „Z przeszłości w przyszłość”. Tego samego dnia Senat, z inicjatywy senator Heleny Hatki,
podjął uchwałę, którą uczcił 25. rocznicę beatyfikacji bł. Karoliny Kózkówny. W uchwale podkreślono,
że dla współczesnych bł. Karolina Kózkówna stanowi wzór do naśladowania, „pobudzając do zmiany
życia, do odkrywania świata i miłości Boga, do odwagi w obronie swoich przekonań i wartości, do budowania szlachetnej osobowości”.

Wystawę przygotowało Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży wspólnie z Wydawnictwem Apostolicum. Prezentowane zdjęcia ukazywały m.in. miejsca
i przedmioty związane z życiem i kultem bł. Karoliny,
wydawnictwa poświęcone tej „bardzo niemodnej
świętej” i „świadkowi godności człowieka”. Na planszach ukazano także chronologię jej życia, męczeństwa i kultu, a także dzieła, którym patronuje, takie
jak Ruch Czystych Serc czy szkolne koła Caritas Diecezji Tarnowskiej.
Błogosławiona Karolina Kózkówna urodziła się
2 VIII 1898 r. w rodzinie chłopskiej w miejscowości Wał Ruda. W 1913 r. wstąpiła do Towarzystwa
Wstrzemięźliwości przy parafii w Zabawie koło Tarnowa, a w 1914 r. do Apostolstwa Modlitwy i Arcybractwa Wiecznej Adoracji Najświętszego Sakramentu.
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18 XI 1914 r. Karolina została uprowadzona i zamordowana przez rosyjskiego żołnierza w wałrudzkim
lesie. Po swojej męczeńskiej śmierci stała się przedmiotem kultu. 30 VI 1986 r. Jan Paweł II ogłosił dekret o męczeństwie Sługi Bożej Karoliny Kózkówny,
a 10 VI 1987 r. dokonał jej uroczystej beatyfikacji.
30–31 X 2012 r. w Senacie odbywał się I Kongres
Języka Urzędowego. Spotkanie językoznawców,
prawników, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, mediów oraz tłumaczy dokumentów Unii Europejskiej zostało zorganizowane
w ramach kampanii społecznej „Język urzędowy
przyjazny obywatelom”. Patronat honorowy nad tą
wspólną inicjatywą rzecznika praw obywatelskich,
Senatu, wojewody mazowieckiego, szefa Służby
Cywilnej, Rady Języka Polskiego, Narodowego Centrum Kultury i Fundacji Języka Polskiego objął prezydent Bronisław Komorowski. W kongresie wzięli
udział m.in. szef Służby Cywilnej Sławomir Brudziński, dyrektor Narodowego Centrum Kultury Krzysztof Dudek, prezes Fundacji Języka Polskiego Elżbieta
Wierzbicka-Piotrowska. Do Senatu przybyło około
200 miłośników poprawnej polszczyzny i zarazem
reformatorów polszczyzny urzędowej. Dwudniowy
kongres stał się forum wymiany poglądów na temat
obecnego stanu urzędowej odmiany polszczyzny.

Otwierając obrady, wicemarszałek Senatu Maria Pańczyk-Pozdziej zadeklarowała, że Izba wyższa zawsze będzie wspierać działania na rzecz
podnoszenia poziomu języka urzędowego jako
niezwykle istotnego elementu w komunikacji między władzą a obywatelami. Jej zdaniem, większą
wagę powinno się przykładać do doskonalenia
kompetencji językowych urzędników i budzenia
w nich odpowiedzialności za skuteczność komunikacji werbalnej. Wicemarszałek Senatu stwierdziła, że chodzi także o „zainicjowanie publicznej
dyskusji nad stanem współczesnej polszczyzny
oficjalnej, a może nawet zainicjowanie ruchu na
rzecz podnoszenia poziomu języka urzędowego.
Dalszy rozwój społeczeństwa obywatelskiego
i demokratycznego państwa prawnego nie wyda-
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je się możliwy bez podnoszenia poziomu kultury
języka polskiego i jakości komunikacji w przestrzeni publicznej”.
Rzecznik praw obywatelskich Irena Lipowicz
poinformowała, że do jej urzędu wielokrotnie
kierowane są skargi, które wynikają z niezrozumienia urzędowego pisma. „W naszych odpowiedziach negatywnych musimy często wytłumaczyć
obywatelowi (...), że zaprzepaścił swoją szansę
na dochodzenie sprawiedliwości po prostu dlatego, że tego pisma nie zrozumiał. To my dopiero
tłumaczymy pismo urzędowe osobom, które poniosły nieodwracalną szkodę” – powiedziała. Według Ireny Lipowicz, w takich sytuacjach urzędnik
uważa, że wypełnił swój obowiązek, ponieważ
wpojono mu, iż „język urzędowy musi być precyzyjny, a decyzja administracyjna musi mieć precyzyjnie przedstawioną podstawę prawną”. W opinii
rzecznik praw obywatelskich, w ten sposób rośnie
„mur niezrozumienia i agresji”. „Ludzie, zwłaszcza biedniejsi, których nie stać na adwokatów,
nie potrafią poradzić sobie w swoich sprawach
urzędowych, a więc zwracają się z niechęcią do
całego aparatu państwowego” – podkreśliła Irena
Lipowicz. Jej zdaniem, uproszczenie języka wyroków sądowych i decyzji administracyjnych nie
jest z prawnego punktu widzenia możliwe, pisma
urzędowe mogą się jednak stać bardziej zrozumiałe dla odbiorców, jeżeli na ich odwrocie pojawi się krótkie streszczenie, tłumaczące zawiłą
terminologię prawniczą. „Tego nasze prawo nie
zabrania” – podkreśliła rzecznik.

Wicewojewoda mazowiecki Dariusz Piątek poinformował, że w mazowieckim urzędzie wojewódzkim od 2011 r. prowadzony jest projekt poprawności
językowej. „Dzięki współpracy z kolejnymi instytucjami współtworzymy obecnie kampanię «Język
urzędowy przyjazny obywatelom». Włączanie się
kolejnych partnerów, organizacja I Kongresu Języka
Urzędowego dają nadzieję na rozpoczęcie procesu
przemian, które ułatwią komunikację między urzędnikami a obywatelami i wzajemne zrozumienie” –
powiedział.
Przewodniczący Rady Języka Polskiego prof.
Andrzej Markowski zaproponował, aby w nowelizacji ustawy o służbie cywilnej znalazł się zapis
o konieczności znajomości języka polskiego przez
urzędnika państwowego. „Można wyjść z założenia,
że to oczywista oczywistość” – mówił językoznawca. Podkreślił jednak, że takie zobowiązanie powinno być potwierdzone zdaniem sprawdzianu językowego. Wyraził też życzenie, aby skutkiem kongresu
było rozpoczęcie szkoleń podnoszących kompetencje językowe w polskich urzędach. Obecnie takie
szkolenia należą do rzadkości.
Uczestnicy kongresu przyjęli deklarację, w której
zaapelowali o trwałą poprawę jakości komunikacji
w sferze publicznej. Podkreślili, że polski język urzędowy zrozumiały, poprawny, przyjazny dla odbiorcy
odgrywa niezwykle ważną rolę w budowaniu państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego, jest
też niezbędnym warunkiem świadomego udziału
Polaków w rządzeniu swoim krajem. W deklaracji
zachęcano, aby do kampanii społecznej przyłączyły
się urzędy państwowe, administracja samorządowa,
organizacje społeczne i gospodarcze. Uczestnicy kongresu liczą też na przychylność mediów dla
kampanii. W deklaracji wskazano na działania, jakie
można podjąć w celu poprawy języka urzędowego.
Na przykład od instytucji państwowych i samorządowych oczekuje się zorganizowania dla urzędników szkoleń w zakresie kultury języka polskiego, od
językoznawców – sformułowania norm dla tej specyficznej odmiany polszczyzny w przystępnych publikacjach o charakterze poradnikowym, a od urzędników, autorów i odbiorców tekstów urzędowych
i prawnych – zwiększonego poczucia odpowiedzialności za udaną komunikację.

Varia
17 IV 2012 r. w Senacie odbyła się ceremonia
wręczenia medali Sprawiedliwy wśród Narodów
Świata. Gospodarzem uroczystości był marszałek
Bogdan Borusewicz. Odznaczeniem, przyznawanym przez jerozolimski Instytut Yad Vashem za pomoc udzieloną Żydom podczas II wojny światowej,
uhonorowano pośmiertnie 19 osób.
„To bardzo ważna chwila dla mnie i dla wielu
z obecnych na tej uroczystości. Wasi dziadkowie,

rodzice zostaną uhonorowani medalami Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Echa II wojny nadal są
żywe w naszych rodzinach – żydowskich i polskich.
Każdy z was może opowiedzieć swoją dramatyczną historię. Należymy do innego pokolenia – synów,
czasem wnuków. Ale to, że ten medal jest wręczany
także pośmiertnie, na ręce nowego pokolenia, pokazuje, że pamięć o tych strasznych czasach, kiedy
znaczna część mieszkańców Polski okazała nie tyl-
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ko współczucie, ale także bohaterstwo, nie ginie” –
mówił podczas uroczystości marszałek Bogdan Borusewicz. Stwierdził, że kiedy mówimy o historiach
dobrze zakończonych, myślimy także o tych, które
zakończyły się tragicznie, o milionach pomordowanych polskich Żydów. Zapewnił, że polski Senat pamięta te historie, i dlatego na uroczystości zgromadzili się również senatorowie i posłowie. Marszałek
podziękował ambasadorowi Izraela za to, że wybrał
Senat na miejsce tej podniosłej uroczystości.
Podczas ceremonii ambasador Izraela w Polsce
Zvi Rav-Ner podkreślił, że nie ma lepszego miejsca
niż Senat wolnej Polski, by uhonorować bohaterów.
Zaznaczył, że wśród sprawiedliwych największa
grupa to Polacy, po tej uroczystości będzie ich 6351.

22 IV 2012 r., pod honorowym patronatem
marszałka Senatu Bogdana Borusewicza i rektora Szkoły Głównej Handlowej prof. dr. hab. Adama Budnikowskiego, odbyła się runda finałowa
3. Warszawskiego Turnieju Negocjacyjnego (The
Warsaw Negotiation Round), zorganizowanego
przez studentów z Koła Naukowego Negocjacji, Komunikacji i Psychologii ze Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie. W ostatecznej rywalizacji, przeprowadzonej w Senacie, zwyciężył zespół
z uniwersytetu w Splicie (Chorwacja). Drugie miejsce zajęła reprezentacja uniwersytetu z São Paulo
(Brazylia). Nagrody zwycięzcom wręczył wicemarszałek Jan Wyrowiński.
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Studenci z uczelni biznesowych i prawniczych
mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności negocjacyjne w rzeczywistych sytuacjach. Scenariusz
finałowy dotyczył budowy stadionu narodowego przed EURO 2012. Drużyny wcieliły się w role
firmy budowlanej i głównego inwestora, czyli Polski. Zwycięska drużyna z Chorwacji zdobyła tytuł
Negotiation Champion 2012. W turnieju wzięło
udział 12 3-osobowych zespołów, złożonych ze
studentów wiodących uczelni na świecie. Polskę
reprezentowała drużyna studentów Politechniki
Warszawskiej.
25 V 2012 r. w Oslo marszałek Bogdan Borusewicz wziął udział w uroczystości przekazania
Europejskiemu Centrum Solidarności w Gdańsku archiwum organizacji Solidaritet Norge –
Polen. Marszałkowi towarzyszyli senatorowie:
Anna Aksamit, Przemysław Błaszczyk, Dorota
Czudowska, Mieczysław Gil, Andrzej Grzyb, Jan
Rulewski i Michał Wojtczak. Obecny był także
dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności Basil Kerski. Marszałek Bogdan Borusewicz podkreślił, że Solidarność Norwesko-Polska była swoistym fenomenem, organizacją powołaną przez
obywateli norweskich o różnych poglądach politycznych. Łączyła ich idea pomocy dla polskiego
podziemia. „Z wdzięcznością będziemy wspominali ludzi, którzy działali w organizacji Solidaritet
Norge – Polen. Oni byli i pozostali przyjaciółmi
Polski” – powiedział marszałek. Dodał, że działalność tej organizacji pozwoliła zbliżyć oba narody. Dziękując za przekazanie archiwów, mar-
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szałek Senatu wyraził przekonanie, że materiały
te będą „stanowić namacalny dowód współpracy
i bliskości, którą czują wszyscy ludzie miłujący
wolność”.
Bjørn Cato Funnemark, przekazując archiwum,
powiedział, że jest zaszczycony i wdzięczny, iż dokumenty znajdą się w „dobrych rękach”.
Marszałek Bogdan Borusewicz wręczył Hege
Grundekjon i Johnowi Charlesowi Goldingowi,
działaczom Solidaritet Norge – Polen, w dowód
uznania za ich zaangażowanie na rzecz pomocy
opozycji politycznej w Polsce w latach osiemdziesiątych, pamiątkowe Medale Wdzięczności, ustanowione przez Europejskie Centrum Solidarności.
Archiwum Solidaritet Norge – Polen tworzą czasopisma i biuletyny wydawane przez „norweską
Solidarność” w latach 1981–1990, a także plakaty i broszury zachęcające do udzielania pomocy
polskiej opozycji antykomunistycznej. W zbiorach znalazły się także zdjęcia ze zorganizowanej
w 1983 r. wystawy fotografii na czerwonym kartonie na temat stanu wojennego w Polsce oraz przypinane do ubrania znaczki i pocztówki z wizerunkiem Lecha Wałęsy. Organizacja Solidaritet Norge
– Polen koordynowała pomoc i bezpośrednio jej
udzielała polskiej opozycji.

1 VI 2012 r. zwycięstwem przedstawicieli Senatu
RP 2:1 zakończył się mecz piłki nożnej, rozegrany na Stadionie Ludowym w Sosnowcu pomiędzy
reprezentacjami Senatu RP i senatów uczelni polskich. Był to już 4. charytatywny mecz „Senat kontra
Senat”, z którego dochód przeznaczono na 24. Edycję Śląskiego Funduszu Stypendialnego im. Adama
Graczyńskiego. Organizatorzy wydarzenia to: Senat RP, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Fundacja
im. Krystyny Bochenek, „Gazeta Wyborcza”, Urząd
Miejski w Sosnowcu. Rozgrywki senatorów z przedstawicielami uczelni zainicjowała wicemarszałek Senatu Krystyna Bochenek w 2008 r.
Podczas meczu zebrano około 2 tys. zł na rzecz
funduszu. Inicjatorem jego utworzenia był nieżyjący już senator SLD Adam Graczyński. Po śmierci
założyciela na czele jego rady stanęła Krystyna Bochenek, a obecnie funkcję tę pełni wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk. Przez 11 lat działalności
wręczono stypendia 586 osobom na łączną kwotę
ponad 940 tys. zł. Stypendyści to głównie studenci śląskich uczelni publicznych i niepublicznych,
młodzi zdolni ludzie, którzy znajdują się w trudnej
sytuacji materialnej. By uzyskać stypendium, trzeba wykazać się średnią ocen powyżej 4,5, udokumentować trudną sytuację ekonomiczną, a także
pochodzić z województwa śląskiego.

13 IX 2012 r. marszałek Bogdan Borusewicz wręczył nagrodę Pro Historia Polonorum Antony’emu
Polonsky’emu, wybitnemu historykowi i badaczowi
polskiego pochodzenia, za książkę „The Jews in Poland and Russia”. Uroczystość odbyła się w Krakowie
w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego podczas inauguracji II Kongresu Zagranicznych
Badaczy Dziejów Polski. Nagrodę ufundował Senat
za najlepszą książkę o dziejach Polski opublikowaną w języku obcym. Wręczając nagrodę, marszałek
Senatu podziękował laureatowi za podjęcie trudu
wyjaśnienia obcokrajowcom współczesnej historii
Polski – zarówno jej chlubnych, jak i trudnych stron.
Jak mówił, jako opozycjonista musiał podejmować
wraz z innymi wiele niełatwych, historycznych decyzji. Zawsze liczył na to, że historia – ustami i piórem
badaczy – oceni to obiektywnie.
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Marszałek Bogdan Borusewicz podkreślił, że dla
zagranicznego odbiorcy historia Polski jest trudna do
zrozumienia, gdyż nawet dla Polaków jest ona często
zawiła. Warto jednak o niej mówić, ponieważ „Solidarność” to jedno z największych dóbr eksportowych
Polski i nie wolno zaprzepaścić tego dziedzictwa.
5 X 2012 r. marszałek Bogdan Borusewicz wziął
udział w inauguracji kampanii „Konspiratorze –
odbierz świadectwo pracy”, prowadzonej pod jego
honorowym patronatem. Podczas uroczystości, która odbyła się w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie, inicjatywę poparli
także m.in. prezes Instytutu Pamięci Narodowej Łukasz Kamiński, senator Józef Pinior, europoseł Paweł
Zalewski, doradca prezydenta Jan Lityński, działacz
opozycji w PRL Zbigniew Bujak i szef archiwów państwowych prof. Władysław Stępniak.
Otwarto także wystawę poświęconą antykomunistycznej opozycji w PRL, w tym konspiracyjnej
działalności Oficyny Wydawniczej Pokolenie, przedstawiającej historię i dorobek tego podziemnego wydawnictwa. Odbyła się również dyskusja na temat
systemowej pomocy państwa dla dawnych działaczy
antykomunistycznych. Omawiano też sposoby informowania byłych opozycjonistów o przysługujących im
prawach. Na zakończenie pierwsze wypełnione wnioski przekazano symbolicznie na ręce przedstawiciela
Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
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Zdaniem organizatorów akcji, w wyniku niedoinformowania powstało fałszywe przekonanie,
że okres działalności opozycyjnej w PRL nie jest
wliczany do podstawy emerytalnej. Tymczasem,
według przepisów, osoby, które „działały na rzecz
wolności”, mogą w Urzędzie ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych otrzymać potwierdzenie świadczenia pracy na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, uznawanych
w PRL za nielegalne. Dokument ten pozwoli na
potwierdzenie wykonywanej pracy i wyliczenie
kapitału początkowego potrzebnego do wypłacenia świadczeń.
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Archiwa Przełomu 1989–1991

M

inistrowie Ewa Polkowska i Jacek Michałowski, szefowie kancelarii: Senatu i Prezydenta,
9 VI 2011 r. zaprezentowali projekt „Archiwa Przełomu 1989–1991”. Realizacja wspólnego projektu
obu kancelarii polega na gromadzeniu, opisywaniu, digitalizowaniu i udostępnianiu zbiorów z lat
polskiej transformacji politycznej.
2 I 2012 r. Archiwum Państwowe w Przemyślu
pierwsze przekazało skany materiałów archiwalnych dokumentujących drogę do niepodległości
państwa polskiego, obrazujących wolne wybory
w województwie przemyskim, w tym afiszów i druków ulotnych. Fotografie, przekazane 30 III 2012 r.
na rzecz Archiwów Przełomu, obrazują kampanię
propagandową przed wyborami do Sejmu i Senatu
w 1989 r. w Przemyślu i Przeworsku i akcję propagandową przed wyborami do władz samorządowych w 1990 r. w Przemyślu.
23 V 2012 r. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, po zgłoszeniu się do projektu, przekazała
dane cyfrowe zawierające materiały archiwalne z lat
1989–1991 wraz z ewidencją. Były to głównie kopie
cyfrowe numerów prasy z lat 1989–1991, m.in: „Tygodnika Solidarność”, „Tygodnika Gdańskiego”, „Solidarności”, KOS, ANEKS, BIS i wiele innych. Komisja
Krajowa użyczyła także kopie cyfrowe dokumentacji z obrad Okrągłego Stołu i zbiory Wojciecha Woźniaka, który od 1982 r. pomagał w kolportażu prasy
podziemnej.
Do grona darczyńców Archiwów Przełomu dołączyły Archiwum Państwowe w Częstochowie (materiały dotyczące: Komitetu Wojewódzkiego i Komitetu
Miejskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
w Częstochowie, Patriotycznego Ruchu Odrodzenia
Narodowego, Ligi Kobiet Polskich, wyborów do Sejmu i Senatu na terenie województwa częstochowskiego w 1989 r.) i Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego (fragmenty protokołów z posiedzeń senatu
Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1989–1990,
fragmenty protokołów z posiedzeń kolegium rektorów szkół wyższych Krakowa z 1989 r., manifestacje
z udziałem środowiska akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, fotografie z wizyty Lecha Wałęsy
w auli Collegium Novum UJ, zdjęcia z wyborów przewodniczącego Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Jagiellońskiego).
Archiwa Przełomu pozyskały kopie cyfrowe dokumentów Międzyzakładowej Komisji Oświata Wola
NSZZ „Solidarność”, z lat 1989–1993, przekazane
przez zasłużonego działacza związkowego i oświatowego Józefa Janika.
Kolekcja Archiwów Przełomu wzbogaciła się
o przekazany przez Przemysława Maksymiuka
komplet informatorów adresowych i telefonicznych komitetów obywatelskich i Biura Poselsko-Senatorskiego Obywatelskiego Klubu Parlamen-

tarnego oraz inną dokumentację organizacyjną,
druki ulotne z wyborów w czerwcu 1989 r. i wyborów prezydenckich w 1990 r. Wśród przekazanych
czasopism znalazł się komplet numerów siedleckiego pisma „Nasz Czas” (Biuletyn Informacyjny Członków i Sympatyków „Solidarności”) z lat
1989–1990.
W lipcu 2012 r. znany twórca programów satyrycznych i znacząca postać czasów transformacji
Jacek Fedorowicz przekazał kopię cyfrową nagrania
wideo, przedstawiającego program instruktażowy
„Jak głosować?”, z maja 1989 r.
2 X 2012 r. Archiwum Rady Ministrów przekazało płyty z kopiami cyfrowymi materiałów ze
swojego zasobu. Zeskanowane akta zawierają
materiały posiedzeń rządu w okresie 1989–1991.
Do skanów dołączono ewidencję posiedzeń Rady
Ministrów.
Miejska Biblioteka Publiczna w Kaliszu w listopadzie 2012 r. udostępniła kopie cyfrowe plakatów
i druków ulotnych z kampanii wyborczych do parlamentu w wyborach z 4 VI 1989 r. i 27 X 1991 r., okręg
nr 29 Kalisz, ze szczegółowymi opisami każdego
z dokumentów.
Na stronie Archiwów Przełomu znajduje się szczegółowa lista osób prywatnych i instytucji, które przekazały dokumentację dla potrzeb projektu. Wśród
materiałów w 2012 r. umieszczono wywiady (wersje
audio i wideo oraz zredagowany zapis stenograficzny) z senatorami I kadencji Senatu.
15 X 2012 r. w Pałacu Prezydenckim odbyło się
II ogólnopolskie seminarium w ramach projektu
„Archiwa Przełomu 1989–1991”, realizowanego
wspólnie przez Kancelarię Prezydenta RP i Kancelarię Senatu pod honorowym patronatem prezydenta
Bronisława Komorowskiego. Temat spotkania to „Archiwa Przełomu 1989–1991 w czasach przełomu.
Przegląd źródeł – ocena stanu zachowania i mapa
rozmieszczenia”.
Podczas seminarium prezentowano portal internetowy www.achiwaprzelomu.pl i katalog zasobów
on-line – efekt pracy archiwistów obu kancelarii.
Strona informacyjna wraz z katalogiem ma docelowo prezentować dokumentację aktową, fotograficzną, audio i wideo, związaną z przemianami, jakie miały miejsce w naszym kraju na przełomie lat
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w. Za pośrednictwem tego katalogu prezentowane są kopie
cyfrowe dokumentacji rozproszonej po całym kraju,
a także za granicą, w instytucjach badawczo-naukowych i u osób prywatnych.
List prezydenta Bronisława Komorowskiego do
uczestników seminarium odczytał szef Kancelarii Prezydenta minister Jacek Michałowski. Szef
Kancelarii Senatu minister Ewa Polkowska mówiła
o uruchomieniu portalu www.archiwaprzelomu.pl/.
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„Archiwa Przełomu to projekt otwarty, wspólnie go
tworzymy i cały czas namawiamy do wypełniania
tego projektu treścią” – podkreśliła. W jej opinii,
stworzenie pierwszego w Polsce katalogu zasobów

on-line związanych z okresem polskiej transformacji
to zadanie trudne, ale warte zaangażowania. Minister podziękowała osobom prywatnym, które przyczyniły się do wzbogacenia zasobów.

Popularyzacja wiedzy o Senacie
Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2012 r. zadanie popularyzacji wiedzy o Senacie 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. Izbę
odwiedziło w tym okresie 757 grup zorganizowanych.
W 2012 r. budynek Izby odwiedziło 50 307 osób,
w tym 22 100 w czasie dni otwartych: 12 II 2012 r.,
3 V 2012 r., 11 XI 2012 r., 1 XII 2012 r. oraz podczas
akcji „Noc muzeów” (19/20 V 2012 r.). Zwiedzający
mogli wysłuchać wykładów o procesie legislacyjnym, a także na temat praw i obowiązków parlamentarzystów.
12 II 2012 r., z okazji 93. rocznicy pierwszego
posiedzenia Sejmu Ustawodawczego (10 II 1919 r.)
i uchwalenia małej konstytucji, Sejm i Senat zorganizowały dzień otwarty. Obie Izby postanowiły uczcić
pierwsze kobiety parlamentarzystki.
W Senacie z tej okazji prezentowano sylwetki
5 kobiet, które piastowały mandat w przedwojennym Senacie (Józefa Bramowska – propagatorka
polskości na Śląsku, która zasiadała w Senacie
w latach 1929–1930 i w roku 1935; Władysława
Macieszyna – odznaczona Krzyżem Virtuti Militari za służbę w oddziale wywiadowczym Legionów, mandat senatorski sprawowała w latach
1935–1938; Julia Kratowska – działaczka niepodległościowa i oświatowa, sprawowała mandat
senatorski w latach 1935–1938; Dorota Kłuszyńska – działaczka na rzecz przyłączenia Śląska
Cieszyńskiego do Polski, publicystka, senator
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w latach 1925–1935; Zofia Daszyńska-Golińska
– naukowiec, publicystka, działaczka społeczna,
sprawowała mandat senatorski w latach 1928–
1930). W czasie dnia otwartego w Senacie można
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było zasiąść w fotelach senatorskich na sali obrad
i wziąć udział w głosowaniu, prowadzonym przez
marszałka Bogdana Borusewicza. W sali marszałka Andrzeja Stelmachowskiego prezentowano order Orła Białego, którym został pośmiertnie odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Na zwiedzających czekali przewodnicy, którzy
opowiadali o ważnych miejscach w parlamencie
i odpowiadali na pytania dotyczące jego funkcjonowania. Dla opuszczających Senat przygotowano liczne materiały informacyjne, m.in. broszury
edukacyjne dla dzieci i młodzieży poświęcone
pracy senatorów, historii Izby czy przebiegowi
procesu legislacyjnego.
3 V 2012 r., z okazji Święta Konstytucji 3 maja,
Senat otworzył swoje podwoje dla zwiedzających.
Mieli oni okazję zobaczyć salę obrad plenarnych, 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 posiedzeń Senatu zwiedzający mogli
wziąć udział w głosowaniu, które przeprowadził
senator Marek Rocki. Głosujący zajęli stanowisko w sprawie poprawki senatora do nowelizacji
ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zwiedzający Izbę mogli także obejrzeć wystawę „Głos

Wolnej Europy”, poświęconą Rozgłośni Polskiej
Radia Wolna Europa, wysłuchać fragmentów archiwalnych audycji rozgłośni, a także spotkać się
i porozmawiać z ludźmi, którzy tworzyli Radio
Wolna Europa i tam pracowali. Gościom prezentowano również plansze przygotowane z okazji
30. rocznicy utworzenia Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”, a w gablotach
– przedmioty z tamtego okresu, m.in. z prywatnych zbiorów marszałka Bogdana Borusewicza
i Zbigniewa Bujaka.
19/20 V 2012 r. tradycyjnie już Senat gościł
zwiedzających w „Noc muzeów”. Można było zobaczyć salę obrad plenarnych, gabinet marszałka
i salę recepcyjną, kuluary senackie, sale posiedzeń komisji senackich, a także wystawę z okazji 30. rocznicy utworzenia Tymczasowej Komisji
Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”. Pracownicy
Kancelarii Senatu przybliżali zwiedzającym historię parlamentu. Dostępne też były materiały informacyjne.
31 V 2012 r. wicemarszałek Jan Wyrowiński
spotkał się z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 3
w Braniewie, która od 2001 r. nosi imię Senatu RP
i blisko współpracuje z Kancelarią Senatu przy popularyzacji wiedzy parlamentarnej. We wrześniu
2011 r. postanowiono, że w Dzień Dziecka uczniowie szkoły będą odwiedzać Senat i brać udział
w symulacji obrad Senatu staropolskiego.
Witając dzieci w Senacie, wicemarszałek przypomniał, że jest senatorem z Torunia, który – podobnie jak Braniewo – w średniowieczu należał
do Hanzy, związku wspierających się ekonomicznie miast handlowych Europy Północnej. Podkreślił, że braniewska szkoła jako jedyna w Polsce nosi imię Senatu, polskiej instytucji o długiej
historii, a każdy z obecnych na sali może zostać
w przyszłości senatorem. Podczas spotkania
dzieci pytały wicemarszałka, ile trwa kadencja
Senatu i czy można ją skrócić. Interesowały się,
co należy do obowiązków senatora i kto może
nim zostać. Uczniowie pytali także, kto ogłasza
w Polsce wybory i jakie kluby parlamentarne
działają w Senacie.

267

KRONIKA SENATU RP – VIII KADENCJA

1 VI 2012 r., z okazji Dnia Dziecka, Senat otworzył swoje podwoje dla najmłodszych. W zorganizowanych z tej okazji obradach Senatu staropolskiego udział wzięły dzieci ze Szkoły Podstawowej
nr 3 w Braniewie im. Senatu RP. Uczniowie przebrani w historyczne stroje przenieśli się w czasy
panowania Władysława IV i wcielili w rolę ówczesnych senatorów.
Posiedzenie otworzył marszałek, a następnie
kanclerz wielki koronny odczytał propozycję „od
tronu”, którą była prośba króla Władysława IV
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o wyrażenie zgody przez Senat na zawarcie przez
niego związku małżeńskiego z arcyksiężniczką Cecylią Renatą Habsburżanką. Wszyscy mieli
możliwość przedstawienia swoich opinii na temat
królewskiego małżeństwa. Młodzi senatorowie
zdecydowaną większością głosów nie wyrazili zgody na królewski ożenek. W rzeczywistości
król Władysław IV otrzymał senackie przyzwolenie i ożenił się z Cecylią Renatą. Podczas wizyty w Senacie dzieci mogły także dowiedzieć się,
jaką rolę we współczesnej Polsce odgrywa Izba
wyższa parlamentu, czym są konstytucja i ustawy.
Mogły także zapoznać się z historią Senatu, dowiedzieć się, w jaki sposób 300 czy 400 lat temu
wybierano senatorów i posłów, a także gdzie odbywały się sesje Sejmu walnego. Uczniowie obejrzeli również rekwizyty z epoki: kontusze, pasy
słuckie, stroje biskupie, insygnia władzy królewskiej czy order Orła Białego.
11 XI 2012 r., z okazji Święta Niepodległości, Senat
i Sejm zorganizowały dzień otwarty. W Senacie można było zobaczyć salę posiedzeń, gabinet marszałka
i salę recepcyjną. Zwiedzających interesowały m.in.
zgromadzone tam podarunki, jakie marszałek otrzymuje od swoich gości i podczas zagranicznych wizyt
oficjalnych.
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Zwiedzający mieli okazję obejrzeć wystawę poświęconą Brunonowi Schulzowi. Senat 120. rocznicę urodzin i 70. rocznicę śmierci artysty uhonorował
uchwałą ogłaszającą listopad 2012 r. Miesiącem Brunona Schulza.
Ostatni w 2012 r. dzień otwarty zorganizowano 1 XII 2012 r. z okazji 90. rocznicy pierwszego
posiedzenia Senatu II RP. Zwiedzający mogli obejrzeć m.in. okolicznościową wystawę poświęconą
marszałkom i marszałkom seniorom Senatu II RP,
a także wysłuchać wykładu prof. Tomasza Schramma, poświęconego początkom Senatu II Rzeczypospolitej. Zorganizowano także konkurs wiedzy
o Senacie RP. Na parterze gmachu Senatu, przy
tablicy upamiętniającej senatorów II RP pomordowanych, poległych, zaginionych, zmarłych w latach
II wojny światowej i powojennym okresie represji,
przygotowano specjalne stanowiska komputerowe,
przy których zwiedzający mogli odwiedzić nowo
uruchomioną Wirtualną Tablicę Pamięci, poświęco-

ną senatorom II RP. Przygotowano również loterię
fantową i atrakcyjne nagrody.
W 2012 r. Dział Edukacji Obywatelskiej Biura
Komunikacji Społecznej Kancelarii Senatu przeprowadził ponadto 7 lekcji historycznych „Senat
staropolski”, podczas których uczniowie szkół podstawowych zapoznali się z historią i procedurami
obrad Senatu. Dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych zorganizowano 57 lekcji na temat procesu
legislacyjnego, prezentujących tryb powstawania
ustawy, ordynację wyborczą do Sejmu i Senatu,
oraz 36 lekcji na temat praw i obowiązków parlamentarzystów. Dla młodzieży z klas maturalnych,
zainteresowanej problematyką parlamentarną, prawem, historią i polityką, przygotowano natomiast
3 seminaria „Dzień w parlamencie”. Jak co roku,
Dział Edukacji Obywatelskiej współorganizował
„Konkurs wiedzy o Senacie”, od 10 lat przeprowadzany przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Senatu RP
w Braniewie.

Wydawnictwa
W 2012 r. nakładem Kancelarii Senatu ukazał się
album „Senatorowie. Losy wojenne i powojenne” Jarosława M. Zawadzkiego, przygotowany z okazji obchodów 90. rocznicy pierwszego posiedzenia Senatu II RP. W publikacji przedstawiono losy senatorów
II Rzeczypospolitej, zmarłych po II wojnie światowej
w Polsce lub na emigracji.
Z okazji obchodów wydano też album „Senat II
Rzeczypospolitej. 90. rocznica pierwszego posiedzenia”, opracowany przez Roberta Stawickiego.
Publikacja obejmuje rys historyczny 5 kadencji Senatu w latach 1922–1939. Zawiera bogaty wybór
dokumentów obrazujących prace i funkcjonowanie
Izby (regulamin, sprawozdania stenograficzne z posiedzeń), reprodukcje fotografii z epoki, obrazów,
oficjalne i prywatne zdjęcia marszałków i senatorów, a także osób mających znaczący udział w wydarzeniach życia politycznego i publicznego okresu
międzywojennego.
Z tej samej okazji uruchomiona została Wirtualna Tablica Pamięci, poświęcona senatorom

II RP. Na stronie internetowej znalazły się sylwetki
155 senatorów pomordowanych, poległych zaginionych czy zmarłych w czasie II wojny światowej, uzupełnione o notki biograficzne, opisujące
m.in. ich działalność parlamentarną i okoliczności
śmierci. Wirtualna Tablica Pamięci stanowi odwzorowanie tablicy, wmurowanej w holu na parterze gmachu Senatu. Strona będzie uzupełniana
w miarę uzyskiwania nowych dokumentów archiwalnych i fotografii.
W 2012 r. na stronie archiwum Senatu, w ramach
Archiwum Historii Mówionej Senatu, umieszczono
– w wersji audio, wideo i jako zredagowany zapis
stenograficzny – wywiady z 60 senatorami I kadencji
Senatu, przeprowadzane w okresie od jesieni 2009 r.
do wiosny 2011 r.
W omawianym okresie ukazała się także nowa
edycja „Not o Senacie RP” w polskiej i angielskiej
wersji językowej. To zestaw materiałów informacyjnych poświęconych historii i teraźniejszości Senatu.
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