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ZMIANY
W SENACIE
VIII KADENCJI

ZMIANY W SKŁADZIE SENATU

Zmiany w składzie Senatu

W

2013 r. skład Senatu zmienił się dwukrotnie.
24 I 2013 r. zmarł senator Antoni Motyczka,
reprezentujący okręg wyborczy nr 73 w województwie śląskim, obejmujący Rybnik oraz powiaty rybnicki i mikołowski. Wybory w tym okręgu odbyły
się 21 IV 2013 r. Spośród 8 kandydatów najwięcej
głosów uzyskał Bolesław Piecha, zgłoszony przez
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Głosowało na niego 7769 wyborców. Frekwencja wyniosła 11,14%. Senator złożył ślubowanie na 32. posiedzeniu Izby, 24 IV 2013 r.

Kolejne wybory uzupełniające do Senatu przeprowadzono 8 IX 2013 r. w województwie podkarpackim
w okręgu wyborczym nr 55. (powiaty: dębicki, kolbuszowski, mielecki, ropczycko-sędziszowski i strzyżowski). Spośród 7 kandydatów zwyciężył Zdzisław Pupa,
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, który uzyskał 35 640 głosów. Frekwencja wyborcza wyniosła 15,84%. Senator złożył ślubowanie
na 39. posiedzeniu Izby, 19 IX 2013 r. Objął mandat
po senatorze Władysławie Ortylu, 27 V 2013 r. wybranym na marszałka województwa podkarpackiego.

Bolesław Piecha
Okręg wyborczy nr 73, kandydat PiS.
Urodzony 19 IX 1954 r. w Rybniku. Absolwent Wydziału Lekarskiego śląskiej
Akademii Medycznej w Katowicach i Wydziału Ekonomiki i Zarządzania w Służbie Zdrowia Akademii Ekonomicznej w Katowicach; specjalizacja II stopnia z ginekologii i położnictwa. Sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia (2005–2007).
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rybnika (1994–1998). Poseł na Sejm
IV, V, VI i VII kadencji; kandydat na senatora w wyborach uzupełniających w trakcie pełnienia mandatu posła VII kadencji. Członek NSZZ „Solidarność” i PiS.
W Senacie VIII kadencji – członek Komisji Ustawodawczej i Komisji Zdrowia;
członek Klubu Parlamentarnego PiS.

Zdzisław Pupa
Okręg wyborczy nr 55, kandydat PiS.
Urodzony 11 IV 1960 r. w Górze Ropczyckiej. Absolwent Wydziału Ogólnorolnego Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Radny Sejmiku
Województwa Podkarpackiego (2002–2007). Poseł na Sejm III kadencji, senator VII kadencji. Członek NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” i PiS.
W Senacie VIII kadencji – członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji
środowiska; członek Klubu Parlamentarnego PiS.
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PRACE LEGISLACYJNE SENATU

BUDŻET I FINANSE PUBLICZNE
Ustawa budżetowa na rok 2013

P

odczas 25. posiedzenia Senat zdecydował
o wprowadzeniu 12 poprawek do ustawy budżetowej, która zakładała, że deficyt nie przekroczy 35 mld 565 mln 500 tys. zł, a dochody
wyniosą 299 mld 385 mln 300 tys. zł. Prognozowano dochody z tytułu podatków w wysokości
266 mld 982 mln 697 tys. zł, czyli wyższe o 5,1%
w porównaniu z 2012 r. Dochody niepodatkowe zaplanowano na poziomie 30 mld 806 mln 651 tys. zł.
Złożą się na nie dochody: z dywidend od udziałów
Skarbu Państwa w spółkach, a także z wpłat z zysku
(5 mld 860 mln 10 tys. zł), z cła (2 mld 1 mln zł),
wpłaty z zysku NBP (401 mln 900 tys. zł), opłaty,
grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe
(20 mld 160 mln 479 tys. zł), wpłaty jednostek samorządu terytorialnego (2 mld 383 mln 262 tys. zł).
Obecny na posiedzeniu Izby minister finansów Jan
Vincent-Rostowski ocenił budżet na 2013 r. jako
realistyczny. Zakładał on wydatki budżetowe nie
większe niż 334 mld 950 mln 800 tys. zł. Państwowy
dług publiczny szacowano na 867 mld 600 mln zł.
Prognozowano się też m.in. wzrost PKB na poziomie
2,2%, zwiększenie eksportu o 4%, importu o 2,8%,
popytu krajowego o 1,7%, nakładów inwestycyjnych
– o 0,7%, a także inflację na poziomie 2,7%.

dla samorządów będzie w 2013 r. o 2,7% wyższa niż
w 2012 r. Zaplanowano też prawie 3 mld zł na realizację programu budowy dróg krajowych, a także
dofinansowanie w wysokości 0,5 mld zł przebudowy dróg lokalnych. Ustawa budżetowa przewidywała też, że ponad 5 mld zł zostanie przeznaczonych
m.in. na ochronę przyrody, gospodarkę odpadami
i wodną czy zarządzanie zasobami geologicznymi,
ponad 620 mln zł zaś – na zwiększanie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego (343 mln zł ze środków
rządu, 277 mln zł – z unijnych).
W trakcie swoich prac Sejm m.in. przesunął
94 mln 373 tys. zł z Funduszu Kościelnego do nowej rezerwy celowej, zmniejszył o 1 mln 858 tys. zł
wydatki na dotacje i subwencje w części oświatowej

Senator Kazimierz Kleina, sprawozdawca Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w sprawie ustawy budżetowej na rok 2013.

Senat podczas rozpatrywania ustawy budżetowej na rok 2013.

Ustawa budżetowa przewidywała m.in. wzrost
zatrudnienia o 0,2% i utrzymanie się stopy bezrobocia na poziomie około 13%. Zgodnie z prognozami,
przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej zwiększy się o 4,6%, a wskaźnik waloryzacji
rent i emerytur wyniesie 4,4%. W budżecie zaplanowano również ponad 75 mld zł na finansowanie programów unijnych, m.in. wspólnej polityki rolnej czy
inwestycji w ramach Funduszu Spójności. Zgodnie
z ustawą, samorządy uzyskają 51,5 mld zł w formie
subwencji i 17,6 mld zł dotacji. Subwencja ogólna

dla jednostek samorządu terytorialnego i przeznaczył je na część: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Przesunął też m.in. środki w wysokości
498 tys. zł z części: szkolnictwo wyższe na nową
rezerwę celową: finansowanie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
Podczas prac nad budżetem w Senacie 8 komisji branżowych nie wniosło żadnych zastrzeżeń
do ustawy, 6 zaproponowało 8 poprawek, 32 poprawki indywidualne złożyli senatorowie. Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zaopiniowała
pozytywnie 9 poprawek. Jedna z nich przewidywała utworzenie nowej rezerwy w wysokości
3 mln zł, kosztem wydatków na muzea, na pokrycie kosztów budowy na terenie Federacji Rosyjskiej pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy
pod Smoleńskiem z 10 IV 2010 r. Inna poprawka
zwiększała wysokość pożyczki udzielonej Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych z 6 mld zł,
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uchwalonych przez Sejm, do 12 mld zł. Zaproponowano też przywrócenie z projektu rządu zapisów dotyczących Funduszu Kościelnego, a także
zwiększenie o 1 mln zł – kosztem Naczelnego
Sądu Administracyjnego – wydatków Państwowej
Inspekcji Pracy. Inna poprawka zwiększała wydatki na Polską Organizację Turystyczną w wysokości 1 mln zł. Komisja budżetu zaproponowała

Minister finansów Jan Vincent-Rostowski w czasie senackich prac
nad budżetem na 2013 r.

też wzrost o blisko 1 mld zł wydatków z Funduszu
Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, kosztem zmniejszenia o tę kwotę stanu funduszu na koniec roku.
Odrzucone przez komisję budżetu 24 poprawki zostały wniesione przez jej mniejszość. Wśród
nich znalazły się m.in. wniosek o przywrócenie
Senatowi budżetu na opiekę nad Polonią, propozycja, aby budowa pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej była finansowana kosztem zmniejszenia
wydatków Kancelarii Prezydenta, a także wnioski
dotyczące zwiększenia wydatków na dożywianie
dzieci, na gabinety lekarskie i stomatologiczne
w szkołach, na podręczniki dla dzieci z rodzin
wielodzietnych, na pomoc dla kombatantów, na
ośrodki doradztwa rolniczego. Wydatki te miałyby
być finansowane z rezerwy na współfinansowanie
inwestycji unijnych.

W debacie nad ustawą budżetową głos zabrało wielu senatorów. Senator Marek Martynowski
uznał ją za dokument propagandowy, „zwykłą
wydmuszkę”. Przekonywał, że budżet nie zawiera
planów finansowych ważnych jednostek sektora
publicznego jak NFZ czy Krajowy Fundusz Drogowy. W opinii senatora Bogdana Pęka, przygotowywanie budżetu w resorcie finansów przypomina
magiczną sztuczkę, a założony przez rząd wzrost
PKB w wysokości 2,2% to żart. Senator Grzegorz
Bierecki ocenił natomiast budżet jako „fikcyjny”,
stanowiący kopię ustaw budżetowych z poprzednich lat i tak samo zły jak one. Senator Jan Maria
Jackowski powiedział, że budżet „przypomina mężczyznę, który zjada własne dzieci, żeby zachować
im ojca”. Senator Ryszard Górecki ocenił z kolei,
że budżet na 2013 r. jest dostosowany do realiów.
W opinii senatora Jana Rulewskiego, dla tego budżetu nie ma alternatywy, bo poprawki opozycji są
żywym przykładem „rozrywania złotówki”. W ocenie senatora Marka Borowskiego, budżet jest „na
pograniczu realności”, co nie znaczy, że trzeba go
skreślać i twierdzić, że do niczego się nie nadaje.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych senator Kazimierz Kleina powiedział, że
budżet nie jest łatwy, podobnie jak sytuacja gospodarcza, w której znalazła się Polska, ale stanowi
„najlepsze rozwiązanie”.
Podczas debaty senatorowie zgłosili 63 poprawki.
Znaczna ich część dotyczyła lokalnej infrastruktury drogowej, wiele – subwencji dla lokalnych szpitali. W wyniku głosowań Izba poparła 8 poprawek
postulowanych przez Komisję Budżetu i Finansów
Publicznych, odrzuciła jej wniosek o zwiększenie
wydatków z Funduszu Pracy na aktywne formy
przeciwdziałania bezrobociu. Zaakceptowała także 4 zmiany zaproponowane przez senatora Kazimierza Kleinę (zwiększenie: o 2 tys. zł wynagrodzeń w Samorządowym Kolegium Odwoławczym
w Lesznie, o 200 tys. zł wydatków na wynagrodzenia
bezosobowe w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej,
o 400 tys. zł środków na wynagrodzenia służby cywilnej i o 800 tys. zł wydatków bieżących Urzędu
Patentowego RP; przesunięcie środków w części:
wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne i zwiększenie o 200 tys. zł dotacji podmiotowych i subwencji).
Poprawki zyskały akceptację Sejmu. Ustawa weszła w życie 5 II 2013 r.

Sprawozdawca wniosku mniejszości Komisji Budżetu i Finansów Publicznych senator Grzegorz Bierecki.
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Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013
Nowelizację, która weszła w życie 14 X 2013 r., Senat rozpatrzył na 39. posiedzeniu. Ustalono w niej
deficyt budżetu państwa w roku 2013 na poziomie
51 mld 565 mln zł, czyli wyższy o prawie 16 mld zł
w porównaniu z deficytem planowanym w ustawie
budżetowej na rok 2013. Jak uzasadniał rząd, powodem wprowadzonych zmian są dużo niższe od zakładanych wpływy podatkowe budżetu państwa w okresie styczeń–lipiec. Dochody z tego tytułu do końca
roku zmniejszą się o 27,8 mld zł, w tym z podatków
pośrednich – blisko o 18 mld zł (podatek od towarów
i usług – o 13 mld zł, akcyzowy – o 4,7 mld zł). W ustawie przyjęto, że po zmianach dochody budżetu państwa wyniosą 275 mld 729 mln 440 tys. zł, a wydatki
– 327 mld 294 mln 440 tys. zł. W ustawie budżetowej na rok 2013 zakładano wzrost PKB na poziomie
2,2%, w nowelizacji zaproponowano 1,5%. Eksport
miał wzrosnąć o 4%, tymczasem na koniec 2013 r. to
2,8%. Import – o prawie 3%, a wzrośnie mniej więcej
o 1%. Planowano wzrost spożycia krajowego o 1,7%,
a wyniesie on około 1%. Zakładana inflacja miała wynosić 2,7%, a prawdopodobnie będzie to 1,6%. Na
koniec roku 2013 bezrobocie może wynieść 13,8%
(zakładane 13%). średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej, w sektorze przedsiębiorstw, na koniec
roku 2013 wyniesie 3 tys. 820 zł, a w całej gospodarce – 3 tys. 621 zł. Niektóre dochody niepodatkowe,
głównie wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego,
wzrosną o ponad 5 mld zł w stosunku do 400 mln zł
planowanych w ustawie budżetowej na rok 2013.

Rząd założył też cięcia w resortach, które mają
przynieść 7 mld 656 mln 360 tys. zł oszczędności. Największe oszczędności dotyczyły obrony
narodowej, transportu i łączności, obsługi długu
publicznego, różnych rozliczeń, m.in. rezerw celowych, oraz rolnictwa i leśnictwa. W wypadku
4 działów nie wprowadzono żadnych zmian wielkości środków, nie zmniejszono nakładów na pomoc
społeczną.
Izba wprowadziła 2 poprawki do nowelizacji, mające zapewnić zgodność pod względem legislacyjnym zmiany dotyczącej zwiększenia o 220 mln zł,
do 320 mln zł, wysokości środków na pożyczki z budżetu dla samorządu terytorialnego. Pożyczka taka
miałaby pozwolić województwu mazowieckiemu
na wywiązanie się z obowiązku zapłaty tzw. janosikowego. To system subwencji, w ramach którego
bogatsze samorządy przekazują biedniejszym część
swoich dochodów. Z powodu dochodów niższych
od planowanych (około 350 mln zł), głównie z podatków, województwo mazowieckie ma problem
z zapłatą ostatnich rat janosikowego. Źle zredagowany zapis sejmowy spowodowałby, że województwo mazowieckie nie mogłoby skorzystać z takiej
pożyczki. Zgodnie z przyjętą zmianą, łączna kwota planowanych przychodów budżetu państwa
wzrośnie do 349 mld 377 mln 337 tys. zł, a saldo
przychodów i rozchodów budżetu państwa – do
45 mld 410 mln 452 tys. zł.
Sejm przyjął senackie poprawki.

Debata nad nowelizacją ustawy budżetowej na 2013 r. Obrady
w Sejmie z powodu remontu sali posiedzeń Senatu.

Minister finansów Jan Vincent-Rostowski podczas debaty nad nowelizacją ustawy budżetowej.

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw
w związku z realizacją ustawy budżetowej
Nowelizacja, obowiązująca od 10 X 2013 r., ma
na celu umożliwienie ograniczenia wydatków z budżetu państwa w 2013 r. poprzez zmniejszenie
nakładów na obronność, na zadania projakościo-

we w szkolnictwie wyższym oraz na infrastrukturę transportu lądowego. Przewiduje zmniejszenie wydatków w części 29: obrona narodowa
o 3 mld 195 mln 209 tys. zł. Na finansowanie potrzeb
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obronnych Polski zatem będzie przeznaczonych
z budżetu 28 mld 252 mln 277 tys. zł. Oznacza to,
że zawieszony zostanie przepis, zgodnie z którym na
obronność przeznacza się nie mniej niż 1,95%. PKB.
Kolejne zmiany dotyczą zawieszenia w bieżącym
roku waloryzacji wydatków związanych z dofinansowaniem zadań projakościowych w szkolnictwie
wyższym. Dotychczas były one waloryzowane co
najmniej o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług, ustalony w ustawie budżetowej na
dany rok. Zmiana pozwoli na ograniczenie wydatków budżetu państwa o 48 mln 221 tys. zł.
Ustawa zawiesza także obowiązywanie art. 5
ustawy z 2005 r. o finansowaniu infrastruktury
transportu lądowego, przewidującego przeznaczanie nie mniej niż 18% planowanych wpływów

Senator Jarosław Lasecki, sprawozdawca Komisji Obrony Narodowej w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych
ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.

z podatku akcyzowego od paliw silnikowych na wydatki związane z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem infrastrukturą transportu lądowego. Ustala kwotę wydatków
na ten cel na poziomie 4 mld 750 mln 905 tys. zł.
Ze środków Krajowego Funduszu Drogowego
w 2013 r. będą mogły być finansowane nie tylko
remonty, ale również przebudowy dróg krajowych,
wykonywane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.
Podczas 39. posiedzenia Senat przyjął ustawę bez
poprawek, wcześniej odrzucił wniosek o jej odrzucenie.

Nowelizacje ustawy o finansach publicznych
Obowiązująca od 20 VIII 2013 r. ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych, poparta przez
Senat bez poprawek podczas 38. posiedzenia, zawiesza obowiązek stosowania w 2013 r. pierwszej
procedury ostrożnościowej i wydatkowej reguły
dyscyplinującej. Zgodnie z procedurą ostrożnościową, w wypadku gdy wartość relacji kwoty państwowego długu publicznego do PKB jest większa
od 50%, a nie większa od 55%, na kolejny rok Rada
Ministrów uchwala projekt ustawy budżetowej,
w którym relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu państwa nie może przewyższać
relacji deficytu budżetu państwa do dochodów
budżetu państwa z roku bieżącego, wynikającej
z ustawy budżetowej. Z kolei wydatkowa reguła
dyscyplinująca przewiduje, że kwota wydatków
budżetu państwa na zadania publiczne nie może
być większa niż kwota środków planowanych na
ich realizację w roku poprzednim, powiększona o prognozowany wskaźnik cen, zwiększony
o punkt procentowy. Reguła ta służy ograniczeniu wydatków budżetowych – tzw. elastycznych
(ich wysokość może być regulowana przez rząd)
i sztywnych (koszty, które budżet państwa musi
ponieść).
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Wiceminister finansów Hanna Majszczyk podczas prac w Senacie
nad nowelizacją ustawy o finansach publicznych.

Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, także przyjęta przez Senat bez poprawek na 44. posiedzeniu,
wprowadza nową, tzw. stabilizującą regułę wydatkową, obowiązującą w finansach publicznych. Ma
ona zastąpić dotychczasową, tzw. dyscyplinującą
regułę wydatkową, która przewiduje, że tzw. elastyczne wydatki nie mogą rosnąć szybciej niż o 1%
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Sprawozdawca komisji samorządu terytorialnego w sprawie nowelizacji ustawy o finansach publicznych senator Janusz Sepioł
(w środku).

powyżej inflacji. Zgodnie z projektem corocznie
będzie obliczany maksymalny limit wydatków
sektora rządowego i samorządowego. Limit wydatków na dany okres będzie ustalony w sposób
zgodny z wzorem matematycznym (kwota wydatków rosnąca w tempie realnego średniookresowego wzrostu PKB z uwzględnieniem prognozowanej
inflacji; tzw. element korygujący; wartość działań
dyskrecjonalnych), zawartym w ustawie. Limit
wydatków budżetu państwa uchwalony na dany
rok budżetowy, po zastosowaniu wzoru, będzie
pomniejszany o wydatki finansowane z budżetu
Unii Europejskiej, które nie mają wpływu na to, co
dotyczy wielkości wydatków budżetowych. Jednocześnie zostaną pomniejszone wydatki jednostek niegenerujących znaczących deficytów, wymienione w projekcie ustawy. Odliczane mają być
również wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia
oraz jednostek wymienionych w art. 139 ustawy

o finansach publicznych, m.in.: Instytutu Pamięci
Narodowej, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu,
instytucji sądownictwa. Ponadto przy obliczaniu
limitu na dany rok budżetowy dla budżetu państwa odlicza się wielkość wydatków samorządów.
Ustawa przewiduje również możliwość zawieszenia reguły wydatkowej w 3 wypadkach: ogłoszenia stanu wojennego, stanu wyjątkowego i stanu
klęski żywiołowej.
Nowelizacja wprowadza też sankcje przewidziane
po przekroczeniu przez państwowy dług publiczny
poziomu 50% PKB. Celem zmian jest zapewnienie
stabilności finansów państwa w długim okresie oraz
wsparcie stabilności makroekonomicznej. Dzięki nowej regule w dłuższym okresie dług publiczny ma
zostać zredukowany znacznie poniżej konstytucyjnego progu 60% PKB, a deficyt sektora instytucji
rządowych i samorządowych będzie się utrzymywał
znacząco poniżej 3% PKB. Reguła ograniczy wzrost
wydatków tego sektora do poziomu średniego tempa wzrostu PKB. Będzie ona miała charakter antycykliczny, co oznacza, że w latach dobrej koniunktury
gospodarczej wydatki będą rosły wolniej niż PKB na
bieżący rok, a w okresie spowolnienia – szybciej niż
bieżący wzrost gospodarczy. Korekta tempa wzrostu wydatków będzie uruchamiana wtedy, kiedy
równowaga w finansach publicznych zostanie znacząco zachwiana. Regułą ma zostać objętych około
2/3 wydatków sektora rządowego i samorządowego. Korekta wydatków zapisana w regule stabilizującej będzie zawieszana w razie prognozowanego
silnego spowolnienia gospodarczego i niezachwianej w sposób alarmujący równowagi w finansach
publicznych.
Nowelizacja obowiązuje od 28 XII 2013 r., część
jej przepisów wejdzie w życie 1 I 2014 r.

Ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji
Nowelizacja, przyjęta przez Senat bez poprawek
na 44. posiedzeniu, a uchwalona z jego inicjatywy,
przewiduje, że w latach 2014–2016 Warszawa będzie mogła otrzymać przejściowe wsparcie – maksymalnie 200 mln zł rocznie – z Funduszu Reprywatyzacji na wypłaty odszkodowań (wymienione
w art. 215 ustawy z 21 VIII 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami) za nieruchomości, które przeszły na własność państwa na podstawie dekretu
z 26 X 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów
na obszarze m.st. Warszawy (tzw. dekret Bieruta),
który znacjonalizował wszystkie nieruchomości
w Warszawie. Właściciele i ich spadkobiercy, którzy
w wyniku tego dekretu utracili swoje nieruchomości, dziś dochodzą swoich praw na drodze sądowej.
Odszkodowania, które uzyskują, obciążają budżet
stolicy. Warszawa wypłaciła już z tego tytułu ponad
0,5 mld zł z własnego budżetu. Mimo to oczekiwania uprawnionych nadal nie zostały zaspokojone

i rosną, ponieważ rozstrzygane są kolejne sprawy
sądowe w tej materii.
Ustawa zacznie obowiązywać 1 I 2014 r.

Senator Witold Sitarz, sprawozdawca Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w sprawie nowelizacji ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.
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Ustawa o ratyfikacji Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu
w Unii Gospodarczej i Walutowej pomiędzy Królestwem Belgii,
Republiką Bułgarii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec,
Republiką Estońską, Irlandią, Republiką Grecką,
Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską,
Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską,
Wielkim Księstwem Luksemburga, Węgrami, Maltą,
Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską,
Republiką Portugalską, Rumunią, Republiką Słowenii,
Republiką Słowacką, Republiką Finlandii i Królestwem Szwecji,
sporządzonego w Brukseli dnia 2 marca 2012 r.
Traktat ma charakter wielostronnej umowy
międzynarodowej, zawieranej między niektórymi
państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Przewiduje wprowadzenie rozwiązań, które spowodują wzmocnienie dyscypliny budżetowej – zasady
zrównoważonego budżetu i automatycznego mechanizmu korygującego. Strony traktatu zobowiązują się też do koordynacji polityki gospodarczej
w celu pobudzenia konkurencyjności, wspierania
zatrudnienia, stabilizacji finansów publicznych
oraz wzmocnienia stabilności finansowej. Państwa, których walutą jest euro, w celu zarządzania
strefą euro zobowiązują się co najmniej do 2-krotnych w ciągu roku nieformalnych szczytów państw
strefy euro. Państwa niemające waluty euro mogą
uczestniczyć w tych szczytach, biorąc udział
w debatach dotyczących konkurencyjności, zmian
struktury strefy euro, przyszłych zasad strefy euro
oraz wdrażania traktatu. Traktat zacznie obowiązywać po ratyfikacji co najmniej przez 12 państw,
których walutą jest euro, i w całym swoim zakresie
będzie się odnosić tylko do państw mających taką
walutę. W stosunku do pozostałych stron traktatu, w tym Polski, od dnia wejścia w życie traktat
będzie obowiązywał jedynie w wąskim zakresie,
tj. prawa udziału w niektórych debatach państw
strefy euro oraz w zakresie współpracy parlamentarnej.
Ustawę ratyfikacyjną Senat poparł bez poprawek
na 27. posiedzeniu. Wcześniej odrzucił wniosek o jej
odrzucenie.
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W marcu 2013 r. grupa posłów, a także grupa senatorów Prawa i Sprawiedliwości złożyły wnioski do
Trybunału Konstytucyjnego. Senatorowie wnieśli
o stwierdzenie, czy ustawa o ratyfikacji jest zgodna
z konstytucją. W postanowieniu z 21 V 2013 r. (sygn.
akt K 11/13) TK umorzył postępowanie w tej sprawie. Prezydent ratyfikował traktat 24 VII 2013 r.

Senator Marek Borowski, sprawozdawca komisji: Spraw Unii Europejskiej, Spraw Zagranicznych oraz Budżetu i Finansów Publicznych
w sprawie ustawy o ratyfikacji Traktatu o stabilności, koordynacji
i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej.

PRACE LEGISLACYJNE SENATU

PODATKI
Ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków,
należności celnych i innych należności pieniężnych

C

elem ustawy jest wdrożenie do polskiego prawa
dyrektywy Rady 2010/24/UE w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności
dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń. Ustawa uwzględnia również rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej. Ma gwarantować sprawność, rzetelność, przejrzystość i szybkość działań
organów państwa członkowskiego w zakresie wzajemnej pomocy przy dochodzeniu należności pieniężnych.
Przedmiotem ustawy są zasady udzielania wzajemnej pomocy między Polską a państwami członkowskimi i państwami trzecimi przy dochodzeniu
podatków i innych należności. W szczególności
ustawa określa organizację wzajemnej pomocy, zasady ujawniania informacji i dokumentów, ramowe
przepisy w sprawie stosowania tłumaczeń oraz warunki i tryb wystąpień o udzielenie pomocy. Przesądza także o trybie dochodzenia należności. Ustawa
wprowadza zmiany m.in. w kodeksie postępowania cywilnego, w ustawie o księgach wieczystych
i hipotece, ustawie o organizacji i funkcjonowaniu
funduszy emerytalnych, w ordynacji podatkowej,
w prawie bankowym, w ustawie o działalności
ubezpieczeniowej, w ustawie o kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia
emerytalnego, a także w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi i ustawie o spółdzielczych
kasach oszczędnościowo-kredytowych. Podczas
40. posiedzenia Izba wniosła 38 poprawek. Większość to zmiany o charakterze legislacyjnym, doprecyzowującym, ujednolicającym i systematyzującym przepisy zgodnie z zasadami techniki
prawodawczej. Ponadto w prawidłowy sposób sformułowano definicję legalną dnia roboczego. Jednoznacznie przesądzono też, że wniosek o udzielenie informacji co do zasady rozpatruje centralne

biuro łącznikowe. Doprecyzowano, że kurs złotego
w stosunku do walut obcych ma ogłaszać Narodowy Bank Polski, a nie jego prezes. Mając na względzie, że z wnioskiem o udzielenie pomocy może
wystąpić nie tylko organ egzekucyjny, ale także
wierzyciel, uznano, iż obowiązek przekazywania
informacji nałożony na organ egzekucyjny powinien objąć także wierzyciela. Ujednolicono zasady
dołączania dokumentów do wniosków o udzielenie pomocy. Zdecydowano, że w razie egzekucji
należności państw obcych, dochodzonych na podstawie ustawy o wzajemnej pomocy, nie będzie
potrzebne uprzednie upomnienie. Senatorowie
wykreślili ponadto zapis, że przy zajęciu nieruchomości, w wypadku gdy zobowiązany ma miejsce
zamieszkania w państwie członkowskim, możliwe
byłoby doręczenie odpisu tytułu wykonawczego
w postaci elektronicznej kopii dokumentu. Skreślili
także zastrzeżenie o niedoręczaniu zobowiązanemu odpisu dalszego tytułu wykonawczego oraz odpisu ponownie wydanego tytułu wykonawczego.
Tego jednak nie poparł Sejm, podobnie jak zmiany
przepisów przejściowych. Posłowie zaakceptowali
łącznie 35 senackich poprawek.
Nowelizacja weszła w życie 21 XI 2013 r.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
oraz ustawy o podatku tonażowym
Z 5 poprawkami Senat przyjął nowelizację na
42. posiedzeniu. Zmiany w niej wprowadzone dotyczą: objęcia spółek komandytowo-akcyjnych zakresem ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych; zmiany zasad podatkowego rozliczania

przez banki przychodów ze zbycia praw do strumienia pieniądza w ramach umowy o subpartycypację;
wprowadzenia zwolnienia z podatku odsetek od
środków Krajowego Funduszu Kapitałowego zgromadzonych na rachunkach bankowych pochodzą-
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cych z otrzymanych dotacji z budżetu państwa oraz
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi; sukcesji
kosztów uzyskania przychodów poniesionych przez
spadkobiercę, uczestnika funduszu inwestycyjnego
lub akcjonariusza na nabycie jednostek uczestnictwa lub papierów wartościowych w wypadku ich
dziedziczenia.
Nowelizacja wprowadza zwolnienie z podatku
dochodowego od osób fizycznych dochodów uzyskanych ze sprzedaży otrzymanych darowizną lub
odziedziczonych udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość
prawną oraz innych papierów wartościowych, a także tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa
w funduszach kapitałowych. Zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych będzie dochód w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od
spadków i darowizn. Ponadto dodano przepis określający nową kategorię kosztów uzyskania przychodów,
który umożliwia spadkobiercom pomniejszenie przychodów ze sprzedaży wymienionych wyżej wkładów,
akcji, papierów wartościowych itp. o koszty poniesione
na ich zakup przez spadkodawców.

Nowelizacja zmienia też m.in. ustawę o podatku
dochodowym od osób prawnych, włączając w jej
zakres spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne.
Oznacza to, że spółki te będą – podobnie jak w innych krajach – płatnikiem podatku dochodowego od
osób prawnych. Nadanie spółce komandytowo-akcyjnej podmiotowości prawno-podatkowej rozstrzygnie
wątpliwości związane z opodatkowaniem dochodów
osiąganych przez tę spółkę z prowadzonej działalności gospodarczej i przywróci równowagę w ich opodatkowaniu. Zmienią się też zasady ustalania przychodów i kosztów ich uzyskania w odniesieniu do
niektórych transakcji sekurytyzacyjnych, które umożliwiają zmianę niepłynnych aktywów w postaci wierzytelności banków z tytułu udzielonych kredytów
na gotówkę, a także zarządzanie niedopasowaniem
terminowym struktury aktywów i pasywów.
Senatorowie zdecydowali, że zwolnienie z ryczałtowego opodatkowania przychodów nierezydentów
z odsetek i innych praw nie ma zastosowania, jeżeli
wypłacającym należności jest spółka komandytowo-akcyjna. Na podstawie kolejnych zmian przejściowe
regulacje znajdą zastosowanie również do wszystkich
następców prawnych i spółek przekształconych –
zarówno bezpośrednich, jak i kolejnych w „łańcuszku przekształceń”. Zgodnie z inną poprawką, zysk
spółki komandytowo-akcyjnej, z którego wypłacone
dywidendy objęte są zwolnieniem podatkowym, odnosi się nie do zysku wypracowanego po dniu wejścia w życie ustawy, ale do zysku wypracowanego od
dnia, w którym spółka stała się podatnikiem.
Senackie poprawki poparł Sejm. Nowelizacja wejdzie w życie 1 I 2014 r. z wyjątkiem 1 przepisu.

Senator Kazimierz Kleina, sprawozdawca komisji budżetu w sprawie
nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy
o podatku tonażowym.
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TRANSAKCJE FINANSOWE
Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

C

elem ustawy jest zwalczanie pogłębiającego się
problemu zatorów płatniczych. Dotychczasowe rozwiązania okazały się mało skuteczne, regulowanie płatności trwało zbyt długo, co negatywnie wpływało na płynność finansową i rentowność
przedsiębiorstw. Ustawa wprowadziła zasadę, że terminy zapłaty w transakcjach między przedsiębiorcami nie powinny przekraczać 60 dni kalendarzowych,
chyba że strony ustalą inny okres i nie będzie to rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela. Przekroczenie
60 dni traktowane będzie jako opóźnienie, pod warunkiem że wierzyciel udowodni, iż okoliczności takiej umowy były rażąco nieuczciwe. Po wypełnieniu
zobowiązań umownych wierzycielowi przysługiwać
będą odsetki za opóźnienie, w wysokości określonej
w ustawie lub uzgodnionej między stronami.
W wypadku transakcji między przedsiębiorcami
a organami publicznymi przyjęto 30-dniowy termin
zapłaty. Oznacza to, że czas uregulowania należnej
zapłaty za dostarczone towary lub wykonane usługi nie może przekroczyć 30 dni od daty otrzymania
faktury lub rachunku. W wypadku skomplikowanych
transakcji, złożonych procedur i dużej liczby podmiotów w niej uczestniczących możliwe będzie wydłużenie terminu zapłaty – maksymalnie do 60 dni
kalendarzowych pod warunkiem zgody obu stron.
Po tym terminie wierzycielowi będą przysługiwać
odsetki.
Dzięki nowemu przepisowi wierzyciel zyska możliwość pokrycia kosztów poniesionych podczas do-

chodzenia należności od dłużnika. Będzie to stała
rekompensata w wysokości 40 euro, naliczana od
chwili, gdy wymagalne staną się odsetki za opóźnienie w płatnościach.
Nowe przepisy obejmą również przedsiębiorców
z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.
W wyniku głosowań podczas 27. posiedzenia senatorowie poparli 6 poprawek. Zdecydowali, aby
za dzień wymagalności świadczenia pieniężnego
uważany był również dzień określony w wezwaniu
dłużnika do zapłaty dokonanym w postaci elektronicznej, ale pod warunkiem że strony przewidziały
w umowie taki sposób składania oświadczeń woli.
Na podstawie innej senackiej zmiany w transakcjach
handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny, gdy umowa niezgodnie z warunkami ustalonymi w ustawie określi termin zapłaty dłuższy niż
standardowy, zostanie zastosowany taki sam mechanizm określania odsetek jak przy transakcjach,
w jakich dłużnikiem jest podmiot publiczny. Senat
wprowadził także poprawkę uwzględniającą, że Narodowy Bank Polski ogłasza średnie dzienne kursy
walut obcych wyłącznie w dni robocze. Pozostałe
przyjęte zmiany miały charakter redakcyjny.
Sejm przyjął senackie poprawki. Ustawa weszła
w życie 28 IV 2013 r.

Nowelizacje ustawy o usługach płatniczych
Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, rozpatrywana na 36. posiedzeniu Senatu, wprowadza uregulowania w zakresie wydawania, wykupu i dystrybucji
pieniądza elektronicznego oraz tworzenia, organizacji i działalności instytucji tego pieniądza, a także
nadzoru nad tymi podmiotami. Wdraża unijną dyrektywę 2009/110/WE, której celem jest usunięcie
barier związanych z wejściem na rynek pieniądza
elektronicznego oraz ułatwienie podejmowania
i prowadzenia działalności w zakresie jego wydawania. Ustawa, zgodnie z założeniami, wprowadza ułatwienia w podejmowaniu działalności przez krajowe
instytucje pieniądza elektronicznego. Ustala procedurę w zakresie kroków, które należy podjąć, i warunków, jakie trzeba spełnić, aby stać się instytucją
pieniądza elektronicznego. Wprowadza rozwiązania związane z usuwaniem barier dla firm chcących

wejść na rynek usług pieniądza elektronicznego.
Nowelizacja m.in.: poszerza katalog podmiotów
i produktów możliwych do wyboru przy dystrybucji
świadczeń emerytalno-rentowych, daje m.in. możliwość otrzymywania tych świadczeń na rachunek
innego podmiotu niż banki i SKOK. Wszystko to, co
jest związane z systemem emerytalno-rentowym,
również może być umieszczone w systemie z obiegiem pieniądza elektronicznego. W ustawie przewidziano możliwość korzystania z rachunków płatniczych prowadzonych przez dostawców innych niż
banki.
Nowelizacja wdraża też przepisy konieczne do
prawidłowego wykonywania europejskiego rozporządzenia ustanawiającego wymogi techniczne
i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i zapłaty w euro (rozporządzenie SEPA). Wprowadza
zamknięty katalog wydawców pieniądza elektro-
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nicznego, zawierający: spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w tym Krajową SKOK, Pocztę
Polską SA, a także oddziały zagranicznych instytucji
pieniądza elektronicznego. Przewiduje również, że
niektóre przepisy, dotyczące ochrony użytkownika
i wykonywania obowiązków informacyjnych przez
podmioty działające na rynku usług płatniczych wobec Narodowego Banku Polskiego, będą stosowane
także w odniesieniu do usług dotychczas wyłączonych z tych obowiązków. W nowelizacji zawarto
zapis, że agent rozliczeniowy na żądanie klienta ma
obowiązek udzielić informacji o wysokości i rodzaju
opłat nakładanych przez agenta na akceptanta.
Izba wprowadziła do ustawy 74 poprawki,
w większości techniczno-legislacyjne, zapewniające
spójność merytoryczną i terminologiczną oraz komunikatywność ustawy. Ponadto Senat m.in. zmodyfikował definicję pojęcia: „agent”, przyjmując,
że agent może działać również na podstawie innej
umowy niż umowa agencyjna. Uściślił też definicję
pojęcia: „karta płatnicza”, przyjmując, iż karta nie
musi identyfikować wydawcy, oraz zawężając zakres tej definicji w sposób uniemożliwiający uznanie za kartę płatniczą na przykład polecenia zapłaty
lub mobilnych instrumentów płatniczych. Doprecyzował, że wydawanie pieniądza elektronicznego
będzie podlegać ustawie, niezależnie od waluty
w jakiej ten pieniądz jest wydawany. Kolejna zmiana
uwzględniła, że na rynku funkcjonują również karty
płatnicze na okaziciela. Izba zlikwidowała ponadto
katalog przykładowych okoliczności, które Komisja
Nadzoru Finansowego winna wziąć pod uwagę przy
ocenie przesłanki rękojmi ostrożnego i stabilnego
zarządzania instytucją płatniczą. Wprowadzono też
mechanizm umożliwiający krajowej instytucji płatniczej wydającej pieniądz elektroniczny uniknięcie
sankcji w związku z przekroczeniem ustawowego
limitu średniej wartości pieniądza elektronicznego
pozostającego w obiegu. Senatorowie precyzyjnie
określili także, że środki pieniężne otrzymane w zamian za wydanie pieniądza elektronicznego będą
podlegały ochronie nie później niż od 5. dnia roboczego od daty postawienia ich do dyspozycji instytucji pieniądza elektronicznego.

Senackie poprawki poparł Sejm. Ustawa weszła
w życie 7 X 2013 r. z wyjątkiem 1 przepisu, obowiązującego od 7 XII 2013 r.
Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych, która wejdzie w życie 1 I 2014 r., została
uchwalona na podstawie projektów poselskich i senackiego. Określa maksymalną wysokość tzw. opłaty interchange, pobieranej przy transakcjach kartami
płatniczymi przez wydawców kart (banki) od akceptantów (punkty usługowo-handlowe) za pośrednictwem agentów rozliczeniowych. Opłata nie będzie
mogła przekroczyć 0,5% wartości transakcji. Ograniczenie to nie obejmie nowych organizacji kartowych przez 3 lata od rozpoczęcia przez nie działalności, jeśli nie należą do tej samej grupy, co inna
organizacja kartowa ani inna organizacja nie wywiera na nową organizację znaczącego wpływu w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Ustawa nakłada
na organizacje kartowe obowiązek udostępniania na
ich stronach internetowych informacji o aktualnych
stawkach opłaty interchange i o stawkach opłat sta-

nowiących ich przychody. Ponadto organizacje kartowe będą miały obowiązek przekazywania do KNF
i agentów rozliczeniowych informacji o zmianach
stawek opłat stanowiących ich przychód nie później
niż 3 miesiące przed datą ich wejścia w życie wraz
z uzasadnieniem takich zmian.
Izba na 39. posiedzeniu przyjęła ustawę bez poprawek.

Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw
Celem nowelizacji jest zwiększenie stabilności
SKOK. Najistotniejsze zmiany przewidziane w niej
to: danie kasom, po uzgodnieniu z Komisją Nadzoru
Finansowego, możliwości pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych; wprowadzenie przepisów dotyczących outsourcingu kas (obsługa zewnętrzna); wprowadzenie przepisów ustanawiających obowiązek
zachowania tajemnicy zawodowej przez osoby za-
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trudnione w kasie oraz w kasie krajowej, przepisów
zawierających ograniczenia w sferze kadencyjności
rad nadzorczych oraz zarządów poszczególnych
SKOK i kasy krajowej. Nowela wprowadziła zakaz
łączenia funkcji członka rady nadzorczej lub zarządu kasy z funkcją członka zarządu lub pracownika
kasy krajowej. Reguluje także obowiązek utrzymywania przez kasy rezerwy płynnej oraz płynności
na odpowiednim poziomie, co jest ważne dla bez-
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pieczeństwa depozytów, a także dla całego systemu
bankowego.
Nowelizacja wzmocniła kompetencje nadzorcze KNF poprzez wyposażenie jej w odpowiednie
instrumenty wydawania decyzji w tym zakresie.
Wprowadziła też zmiany dotyczące sankcji karnych
w razie niestosowania się do decyzji, które podejmuje KNF. Zmodyfikowała przepisy dotyczące restrukturyzacji, postępowania naprawczego, postępowania upadłościowego oraz likwidacji kasy poprzez
wprowadzenie w ustawie o spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych wielu instrumentów restrukturyzacyjnych, ułatwiających dzielenie,
łączenie, przejmowanie i likwidację poszczególnych
kas, w tym ograniczenie uprawnień w zakresie zgłaszania wniosku o ogłoszenie upadłości kasy.
Ustawa ponadto wprowadziła obowiązkowy
system gwarantowania depozytów oraz rozszerzyła obowiązki w zakresie utrzymywania przez kasy
i kasę krajową rezerw obowiązkowych w Narodowym Banku Polskim.
Na 30. posiedzeniu Izba wprowadziła 43 zmiany,
w dużej części redakcyjne, doprecyzowujące i po-

Senator Henryk Cioch, sprawozdawca wniosku mniejszości Komisji
Budżetu i Finansów Publicznych.

rządkujące. Senatorowie ponadto m.in. usunęli regulację, upoważniającą SKOK do dokonywania oceny,
czy informacje chronione, podlegające przekazaniu prokuratorowi lub sądowi, są niezbędne w toczącym się postępowaniu. Wprowadzili możliwość
utrzymania rezerwy płynnej w formie jednostek
uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego. Usunęli
przepis określający minimalny limit oprocentowania
lokat zakładanych przez SKOK. Rozszerzyli możliwości inwestowania środków pieniężnych stanowiących rezerwę płynną SKOK, a zgromadzonych na
odrębnych funduszach w kasie krajowej, o jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego. Senat
zdecydował też, że katalog informacji sprawozdawczych przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego przez SKOK i przez kasę krajową ma być otwarty. Inna senacka poprawka zapobiegła zawieszeniu
działalności SKOK w wypadku wydania przez KNF
wadliwej decyzji co do przejęcia kasy, a także wprowadziła termin, w którym zbywający i przejmujący
kasę zobowiązani są do poinformowania przedstawicieli jej pracowników o przejęciu.
Wszystkie senackie poprawki przyjął Sejm. Ustawa obowiązuje od 12 VI 2013 r., część jej przepisów ma inne daty wejścia w życie (29 XI 2013 r.,
1 i 28 I 2014 r. oraz 29 V 2014 r.).
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DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne
oraz niektórych innych ustaw

S

enat rozpatrzył nowelizację podczas 37. posiedzenia. Jej cele to m.in.: rozdzielenie nadzoru
nad przesyłem gazu i obrotem nim; wprowadzenie
w pełniejszy niż dotychczas sposób przepisów unijnych w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz promujących stosowanie energii ze źródeł odnawialnych.
Uchwalone zmiany mają spowodować wycofanie
skarg skierowanych przeciw Polsce przez Komisję
Europejską do Trybunału Sprawiedliwości UE. Chodzi o niepełne wdrożenie przez nasz kraj wymogów
dyrektyw dotyczących wewnętrznego rynku gazu
ziemnego i energii elektrycznej. Komisja Europejska
domaga się kar finansowych dla Polski za regulowane ceny gazu dla odbiorców innych niż gospodarstwa domowe. Najważniejsze zastrzeżenia w kwestii
rynków energii elektrycznej i gazu dotyczą zbyt małego stopnia ich liberalizacji.

37. posiedzenie Senatu, głosowania w sprawie nowelizacji prawa
energetycznego.

Zgodnie nowelą, nadzór właścicielski nad operatorem gazowego systemu przesyłowego (spółka Gaz-System SA) sprawuje minister gospodarki
(wcześniej – minister Skarbu Państwa). Ustawa
przewiduje, że prezes Urzędu Regulacji Energetyki
będzie powoływany samodzielnie przez premiera.
Prezes i wiceprezes mają sprawować swój urząd
przez 5-letnią kadencję z możliwością ponownego
powołania tylko raz.
W nowelizacji wprowadzono tzw. obligo gazowe, czyli obowiązek sprzedaży przez firmy gazowe
części surowca na giełdach towarowych. W okresie
przejściowym, do końca 2013 r., ma to być nie mniej
niż 30%, w pierwszej połowie 2014 r. – 50%, a docelowo, od 1 VII 2014 r. – 70%.

24

Uchwalone przepisy określają też zasady ustalania
krajowego planu działania w zakresie odnawialnych
źródeł energii oraz monitorowania rynku energii
elektrycznej, ciepła lub chłodu z odnawialnych źródeł energii, biogazu rolniczego, a także rynku biokomponentów, paliw ciekłych i biopaliw ciekłych
stosowanych w transporcie. Określają również zasady współpracy międzynarodowej w zakresie wspólnych projektów inwestycyjnych oraz odnawialnych
źródeł energii.
Nowelizacja zobowiązuje też przedsiębiorstwa
energetyczne do dostarczania odbiorcom informacji
o ich prawach, sposobie wnoszenia skarg i rozstrzygania sporów oraz nakazuje zawrzeć w umowie
m.in. okres jej obowiązywania i warunki rozwiązania, a także informacje o możliwości otrzymania
pomocy w razie awarii oraz o miejscu i sposobie,
w jaki konsument może się zapoznać z obowiązującymi taryfami. Nowelizacja wprowadza też m.in. definicję „odbiorcy wrażliwego”, który może liczyć na
dofinansowanie kosztów zakupu energii. Odbiorca
wrażliwy energii elektrycznej to ten, komu przyznano dodatek mieszkaniowy, odbiorca wrażliwy gazu
to osoba, której przyznano ryczałt na zakup opału.
W myśl nowych przepisów, tzw. odbiorcy wrażliwi
energii elektrycznej będą mogli wystąpić do gminy
o przyznanie tzw. dodatku energetycznego, nie więcej jednak, niż 30% limitu, wyliczanego na podstawie średniego zużycia energii elektrycznej, jej średniej ceny i liczby osób w gospodarstwie domowym.
Limit wysokości dodatku co roku ogłasza minister
gospodarki, on ma też monitorować stan wykorzystania tych środków.
Nowelizacja wprowadza również ulgi dla odbiorców przemysłowych, zużywających do produkcji
duże ilości energii elektrycznej – ponad 100 GWh
rocznie. W zależności od udziału kosztów energii
w kosztach produkcji nie będą częściowo musieli legitymować się potwierdzeniem zakupu energii
ze źródeł odnawialnych, co obniża ogólne koszty
działania. Objęci tym systemem zostaną odbiorcy
wydobywający węgiel kamienny lub rudy metali nieżelaznych, produkujący wyroby z drewna – z wyłączeniem mebli, a także z papieru, wyrobów z gumy
i tworzyw sztucznych, szkła, chemikaliów, ceramicznych materiałów budowlanych, metali, żywności.
Senat wprowadził 59 poprawek do nowelizacji.
Izba m.in. zmniejszyła z 70% do 50% minimalną
ilość gazu, która powinna być sprzedana na giełdzie, oraz zmieniła odpowiednie progi sprzedaży
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w okresie przejściowym. Zobowiązała prezesa URE
do określenia sposobu podawania do publicznej
wiadomości informacji o dostępnej zdolności przesyłowej przedsiębiorstwa energetycznego. Wprowadziła też mechanizm informowania operatora
o wypowiedzeniu umowy. Zlikwidowała obowiązek dołączania kopii decyzji o przyznaniu dodatku
mieszkaniowego do wniosku o przyznanie dodatku energetycznego. Senatorowie nakazali również
ochronę informacji handlowych, które przedsiębiorstwa energetyczne uzyskały od osób trzecich
w trakcie wykonywanej działalności. Na właściciela
sieci przesyłowej, sieci dystrybucyjnej, instalacji
magazynowej lub instalacji skroplonego gazu ziemnego nałożyli obowiązek współpracy z operatorem
systemu, udzielania mu informacji oraz udostęp-

niania dokumentów niezbędnych do realizacji jego
zadań. Na podstawie innej senackiej poprawki prezes URE zyskał prawo do kontroli nad operatorem
systemu przesyłowego. Właściciele mikroinstalacji
zostali zwolnieni z obowiązku rejestracji działalności gospodarczej, wprowadzono też limit cenowy
energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.
Senat postanowił o przesunięciu na 1 I 2014 r. początku przysługiwania dodatku energetycznego dla
„odbiorców wrażliwych”. Nałożył na ministra finansów obowiązek monitorowania wydatków przeznaczonych na dodatki energetyczne.
Sejm przyjął 58 senackich poprawek, odrzucił
tylko 1 zmianę redakcyjną. Nowelizacja obowiązuje od 11 IX 2013 r., a 2 przepisy wejdą w życie
1 I i 12 IX 2014 r.
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DEREGULACJA ZAWODÓW
Ustawa o zmianie ustaw regulujących
wykonywanie niektórych zawodów

N

a 33. posiedzeniu Senat wprowadził 173 poprawki do nowelizacji, ograniczającej część wymogów formalnych w dostępie do 50 profesji, m.in.:
notariusza, komornika, adwokata, radcy prawnego,
przewodnika turystycznego, pilota wycieczek, pracownika ochrony, detektywa, rzeczoznawcy majątkowego, syndyka, zarządcy i pośrednika nieruchomości, geodety, bibliotekarza, taksówkarza, szypra
żeglugi śródlądowej. Deregulacja obejmuje też profesje: trenera klasy drugiej, pierwszej i mistrzowskiej, instruktora sportu, doradcy zawodowego,

Sprawozdawca komisji: Gospodarki Narodowej, Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji oraz Ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów senator
Piotr Zientarski.

pośrednika pracy, specjalisty ds. rozwoju zawodowego. Stanowi pierwszą transzę deregulacji. Druga,
dotycząca 89 zawodów, jest już po uzgodnieniach
międzyresortowych; zaawansowane są także prace
nad projektem trzeciej transzy (103 zawody z branży finansowej i technicznej). Dzięki deregulacji ma
się zwiększyć liczba miejsc pracy, a konkurencja powinna wymusić obniżenie cen za oferowane usługi,
spowodować podniesienie ich jakości i zwiększyć
dostępność.
W nowelizacji m.in. skrócono do 3 lat – w okresie przypadającym na maksymalnie 6 lat przed
złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu
adwokackiego – okres stażu pracy danej osoby
w urzędzie obsługującym organ władzy publicznej, umożliwiającego przystąpienie do egzaminu.
Skrócono okres dochodzenia do zawodu notariusza
z 4,5 do 3,5 roku. W zawodach adwokata i radcy
prawnego zrównano okres aplikacyjny, po którym
można przystąpić do egzaminu adwokackiego bądź
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radcowskiego, z okresem pozaaplikacyjnym, czyli
pracy w kancelarii w związku ze świadczeniem pomocy prawnej.
W większości w Senacie przyjęto poprawki o charakterze redakcyjnym, doprecyzowującym, a także
korygujące odesłania, zapewniające spójność terminologiczną i technicznolegislacyjne. Na mocy jednej
z poprawek, dotyczącej zawodu zarządców nieruchomości, utrzymano obowiązkowe ubezpieczenie
od odpowiedzialności cywilnej zarządców nieruchomości i osób zajmujących się pośrednictwem
w obrocie nieruchomościami. Ponadto osoby te
będą musiały wykonywać swe czynności na podstawie umowy obowiązkowo zawieranej w formie pisemnej. Senatorowie zdecydowali także o przywróceniu pierwotnych zapisów ustawy, odnoszących się
do szkoleń i egzaminów dla taksówkarzy. Zgodnie
z poprawką, egzamin potwierdzający znajomość
topografii danej miejscowości mogłyby przeprowadzać jedynie gminy liczące powyżej 100 tys. mieszkańców. Do 4 lat wydłużono okres, przez który egzaminator musi posiadać prawo jazdy kategorii B.
Inna z poprawek ma umożliwić wykreślenie z centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych informacji o karze dyscyplinarnej wobec rzeczoznawcy, jeśli uległa ona już zatarciu. Senat wyeliminował
też możliwość dokonania wpisu na listę adwokatów
lub radców prawnych z tytułu wykonywania zawodu
komornika przez 3 lata i zmodyfikował przesłankę
umożliwiającą przystąpienie do egzaminu adwokackiego lub radcowskiego bez odbycia aplikacji adwokackiej lub radcowskiej. Sejm nie przyjął jednak tych
poprawek. Dzięki senackiej zmianie wydłużono do

Senator Bohdan Paszkowski (z prawej), sprawozdawca mniejszości
połączonych komisji w sprawie nowelizacji ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów.
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Wiceminister sprawiedliwości Michał Królikowski podczas prac nad
ustawą deregulacyjną w Senacie.

4 lat okres doświadczenia zawodowego wymagany
od osób, które chcą przystąpić do egzaminu adwokackiego, radcowskiego, notarialnego bez odbycia
odpowiednio: aplikacji adwokackiej, radcowskiej,
notarialnej, zmodyfikowano brzmienie przepisów
odnoszących się do dokumentów przedkładanych

właściwym komisjom egzaminacyjnym. Utrzymano
30-dniowy termin na podjęcie uchwały w sprawie
wpisu na listę adwokatów albo na listę radców prawnych dla okręgowych rad adwokackich i rad okręgowych izb radców prawnych. Ograniczyła zakres
czynności notarialnych, których będzie mógł dokonywać zastępca notarialny działający w zastępstwie
zawieszonego notariusza i wtedy, gdy konieczność
zastępstwa wynikła z nieprzewidzianych przyczyn.
Zgodnie z inną poprawką, potwierdzeniem posiadania przygotowania teoretycznego i praktycznego
związanego z ochroną osób i mienia może być również świadectwo szkolenia zawodowego zakończonego egzaminem na pierwszy stopień podoficerski,
chorążego lub oficerski Służby Więziennej wraz
ze świadectwem szkolenia specjalistycznego w zakresie specjalizacji ochronnej w Służbie Więziennej. Sejm łącznie odrzucił 28 senackich poprawek,
w większości redakcyjno-legislacyjnych, ujednolicających terminologię i dotyczących przepisów przejściowych.
Nowelizacja weszła w życie 23 VIII 2013 r., 2 przepisy zaczną obowiązywać 1 I 2014 r.
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TRANSPORT I RUCH DROGOWY
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym
oraz ustawy o czasie pracy kierowców

N

owelizacja implementuje przepisy 3 unijnych
rozporządzeń stanowiących tzw. pakiet drogowy: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 1071/2009, 1072/2009 i 1073/2009,
określających zasady i warunki wykonywania zawodu przewoźnika drogowego, zasady dostępu do
rynku międzynarodowych przewozów drogowych,
zasady dostępu do międzynarodowego rynku usług
autokarowych i autobusowych. Nowelizacja wdraża
także dyrektywę 2002/15/WE w sprawie organizacji
czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie
w zakresie transportu (objęcie koniecznością ewidencji czasu pracy kierowców prowadzących właWiceminister transportu Tadeusz Jarmuziewicz (z lewej), reprezentant rządu podczas prac nad ustawą o zmianie ustawy o transporcie
drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców.

Senator Marian Poślednik, sprawozdawca Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców.

sną działalność gospodarczą). Od przewoźników
krajowych wymagane będzie zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zamiast
dotychczasowej licencji, a na wykonywanie drogowego transportu międzynarodowego osób i rzeczy
– odpowiedniej licencji wspólnotowej. Nowelizacja
wprowadza także zmiany w przepisach dotyczących warunków i trybu uzyskiwania certyfikatu kom-

petencji zawodowych przewoźników drogowych.
Nowe regulacje powinny wpłynąć na podniesienie
poziomu jakości świadczonych usług transportowych, zwiększenie bezpieczeństwa drogowego,
a także wzrost liczby przedsiębiorców zajmujących
się międzynarodowym transportem drogowym.
Podczas 29. posiedzenia Senat wprowadził 21 poprawek do nowelizacji, w większości o charakterze
doprecyzowującym i korygującym. Ponadto zmieniono termin wejścia w życie ustawy, umożliwiono wydawanie wtórników licencji i zmianę danych w dotychczas wydawanych licencjach, które na mocy ustawy
zachowują ważność. Uściślono przepisy dotyczące
możliwości wydawania wypisów z dotychczasowych
licencji, a także doprecyzowano przepisy przejściowe
tak, aby obejmowały również licencje na międzynarodowy transport drogowy, wydane przed dniem wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.
Sejm poparł wszystkie senackie poprawki. Ustawa
weszła w życie 15 VIII 2013 r., a część przepisów –
16 VII 2013 r.

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym
oraz ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym
Celem nowelizacji jest wyeliminowanie naruszeń
norm czasu pracy maszynistów, a także dostosowanie przepisów ustawy do rozporządzeń unijnych,
określających standardy funkcjonowania ośrodków
szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz uzna-

28

wania ośrodków z innych państw UE. W ustawie,
obowiązującej od 7 X 2013 r., zawarto m.in. upoważnienie dla ministra właściwego ds. transportu
do określenia w rozporządzeniu szczegółowego
programu i czasu szkolenia kandydatów na ma-
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szynistów, warunków zdrowotnych, jakie powinny
spełniać osoby ubiegające się o uprawnienia do
prowadzania pojazdów kolejowych, a także zasady
doskonalenia zawodowego maszynistów. Zgodnie
z nowelą, osoby, które mają odpowiednie wykształcenie kierunkowe, nie będą musiały odbywać szko-

leń teoretycznych przed przystąpieniem do egzaminu uprawniającego do uzyskania licencji maszynisty.
Ponadto nowelizacja ujednolica standardy bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Przewiduje również,
że warunkiem dopuszczenia przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury do wykonywania
działalności w Polsce będzie stosowanie instrukcji
i wytycznych wydawanych przez prezesa Urzędu
Transportu Kolejowego.
Podczas 35. posiedzenia Izba wprowadziła 5 poprawek, popartych następnie przez Sejm. Jedna doprecyzowała termin, w jakim maszynista powinien
poinformować swojego pracodawcę o podjęciu
pracy na rzecz innego pracodawcy. Oświadczenie
takie maszynista musi złożyć w dniu rozpoczęcia
pracy lub świadczenia usług, a także w każdym
wypadku podjęcia albo zaprzestania wykonywania
czynności maszynisty na rzecz więcej niż 1 podmiotu. Kolejne miały charakter doprecyzowujący
i korygujący.

Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami
Ustawa, obowiązująca od 8 VII 2013 r., umożliwia
zdawanie egzaminu państwowego na prawo jazdy
kategorii: A, A1, A2, AM, B i B1 w miastach niemających praw powiatu, w których organem wykonawczym jest prezydent. Zdaniem projektodawców, są
one na tyle duże, że mają układy komunikacyjne
(ronda, skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, drogi
krajowe, ulice z kilkoma pasami ruchu) wystarczające do organizowania egzaminów na niektóre katego-

Senator Stanisław Jurcewicz, sprawozdawca komisji: gospodarki
i samorządu terytorialnego w sprawie nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami.

rie prawa jazdy. Przed zmianą przepisów egzaminy
takie przeprowadzano w mieście wojewódzkim lub
– w zależności od potrzeb – w mieście na prawach
powiatu albo mieście, w którym do 31 XII 1998 r.
funkcjonował wojewódzki ośrodek ruchu drogowego.
Podczas 32. posiedzenia senatorowie odrzucili
wniosek o odrzucenie ustawy i poparli poprawkę,
aby egzamin na prawo jazdy kategorii: A, A1, A2,
AM, B i B1 można było zdawać również w miastach
wskazanych przez sejmik województwa na wniosek
marszałka województwa. Następnie przyjął ją Sejm.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
Podczas 36. posiedzenia Senat wprowadził 3 poprawki do nowelizacji, która nakłada na każdego
pieszego poruszającego się po drodze po zmierzchu
poza obszarem zabudowanym obowiązek używania
elementów odblaskowych w sposób widoczny dla

innych uczestników ruchu, chyba że pieszy porusza
się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla niego
lub po chodniku. Na podstawie dotychczas obowiązującej ustawy wymóg taki dotyczył jedynie dzieci
w wieku do lat 15.
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Jak wynika z uzasadnienia projektu nowelizacji, mającej przede wszystkim na celu zwiększenie
bezpieczeństwa na drogach, znaczny odsetek ofiar
wypadków drogowych to piesi poruszający się po
zmierzchu wzdłuż nieoświetlonych dróg. W wielu wypadkach, szczególnie w trudnych warunkach
atmosferycznych i przy ograniczonej widoczności,
kierujący pojazdem zauważa pieszego zbyt późno,
aby go bezpiecznie wyminąć. Zdaniem inicjatorów
nowelizacji, koszty wyposażenia pieszych poruszających się po drogach w elementy odblaskowe,
np. kamizelki czy opaski, są niewspółmiernie niskie
w porównaniu z wydatkami i stratami niematerialnymi spowodowanymi wypadkami drogowymi
z udziałem pieszych.
W wyniku głosowania Izba wydłużyła termin wejścia ustawy w życie z 3 do 12 miesięcy od dnia jej
ogłoszenia. Zmianę tę poparł Sejm. Odrzucił natomiast poprawkę, zastępującą określenie: „obowiązek używania elementów odblaskowych” zwrotem:

„powinność używania elementów odblaskowych”.
Akceptacji Sejmu nie uzyskała także zmiana, zobowiązująca do używania elementów odblaskowych
jedynie pieszych poruszających się po zmierzchu
tylko po drogach krajowych i wojewódzkich.
Nowe przepisy wejdą w życie 31 VIII 2014 r.

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy
o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
Na podstawie nowelizacji od 1 I 2014 r. środki
uzyskane z grzywien nałożonych przez Inspekcję
Transportu Drogowego za wykroczenia zarejestrowane przez urządzenia ujawniające i zapisujące naruszenia przepisów ruchu drogowego (fotoradary)
w ciągu pierwszych 2 dni roboczych po zakończeniu tygodnia, w którym wpłynęły, będą przekazywane na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego.
Zostaną przeznaczone na finansowanie zadań inwestycyjnych związanych z poprawą bezpieczeństwa
ruchu drogowego na drogach krajowych oraz budową lub przebudową dróg tej kategorii. Dotychczas
obowiązywało to jedynie w wypadku grzywien na-

kładanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących
przez jednostki samorządu terytorialnego.
Krajowy Fundusz Drogowy utworzono w 2004 r.
w celu usprawnienia procesu inwestycyjnego budowy dróg. Podstawowe źródło jego zasilania to wpływy w wysokości 80% z opłaty paliwowej, uiszczanej
od wprowadzanych na rynek krajowy paliw silnikowych i gazu, a także m.in. wpływy z opłat za przejazd po autostradach płatnych.
Podczas 42. posiedzenia Senat wniósł 1 poprawkę
legislacyjno-doprecyzowującą, popartą następnie
przez Sejm.

Senator Andrzej Owczarek, sprawozdawca komisji: gospodarki i samorządu terytorialnego w sprawie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

Senat w czasie prac nad ustawą o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.
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SAMORZĄD TERYTORIALNY
Ustawa o zmianie ustawy o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego

N

owelizacja wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 31 I 2013 r. (sygn. akt K 14/11),
w którym uznano za niekonstytucyjny brak ustawowych kryteriów dysponowania przez ministra finansów rezerwą subwencji ogólnej dla samorządów.
Nowe przepisy regulują sprawę jej podziału. Zgodnie z nowelizacją, rezerwa będzie mogła zostać przeznaczona dla jednostek z dochodami niższymi od
średnich dochodów gmin, powiatów i województw,
co wzmocni system wyrównawczy i wesprze mniej
zamożne samorządy. Ponadto beneficjentami rezerwy będą samorządy realizujące zadania własne
z zakresu pomocy społecznej, np. działania na rzecz
poprawy funkcjonowania domów pomocy społecznej, oraz jednostki, które poniosły straty w infrastrukturze komunalnej w wyniku zdarzeń losowych,
np. powodzi. Rezerwa będzie mogła zostać również
przeznaczona dla gmin, które w roku budżetowym
dokonały wpłat tzw. janosikowego do budżetu państwa. Przyjęte rozwiązania staną się podstawą do
przekazania jednostkom samorządu terytorialnego
dodatkowych środków z budżetu państwa.
Nowelizacja przewiduje, że podziału rezerwy będzie dokonywał minister finansów w porozumieniu
z reprezentacją jednostek samorządu terytorialnego
do 16 grudnia każdego roku budżetowego. Ustawa
zawiera także przepisy, dzięki którym województwo
mazowieckie będzie mogło zapłacić część kwoty janosikowego, obliczonej dla niego na 2014 r., w późniejszych latach. W 2014 r. to województwo będzie
miało do zapłacenia 400 mln zł, a należna nadwyżka

ma być regulowana w 3 równych, rocznych ratach
w latach 2015, 2016 i 2017 do 30 czerwca każdego
roku. To oznacza, że w 2014 r. pula środków do dzielenia między uboższe województwa będzie mniejsza, ale w latach następnych wzrośnie, co roku o 1/3.

Sprawozdawca Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji
Państwowej w sprawie nowelizacji ustawy o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego senator Andrzej Matusiewicz.

Senat rozpatrzył ustawę podczas 45. posiedzenia
i wniósł do niej 2 poprawki. W pierwszej skreślono
przepis, który nie znajdzie zastosowania po wejściu
w życie ustawy, w drugiej zaś wprowadzono możliwość udzielania pożyczki województwu mazowieckiemu w 2014 r.
Obie zmiany zostały przyjęte przez Sejm. Ustawa
weszła w życie 21 XII 2013 r.

Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym
Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym, która
obowiązuje od 30 XI 2013 r., określiła zasady powoływania i funkcjonowania rad seniorów. Przepis art. 5c
ust. 1 mówi, że „gmina sprzyja solidarności międzypokoleniowej oraz tworzy warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej”. Rady seniorów mają więc reprezentować
interesy i potrzeby starszych mieszkańców wobec
władz samorządowych oraz formułować opinie dotyczące strategicznych i bieżących planów rozwoju
gminy. Chodzi przede wszystkim o praktyczne popularyzowanie idei przedstawicielstwa osób starszych
przy organach samorządu terytorialnego.
Zgodnie z nowelizacją, radę seniorów powołuje rada gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek

zainteresowanych środowisk. Ma się ona składać
z przedstawicieli osób starszych, organizacji działających na ich rzecz, w tym organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety
trzeciego wieku, i działać na podstawie statutu nadanego przez radę gminy.
Senat na 40. posiedzeniu wprowadził do noweli
3 poprawki. Pierwsza rozszerzyła katalog podmiotów reprezentowanych w gminnej radzie seniorów.
Zdaniem Senatu przy wyłanianiu składu gminnej rady
seniorów powinien być uwzględniony każdy podmiot
działający na rzecz osób starszych, a nie tylko przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów
prowadzących uniwersytety trzeciego wieku. Druga
poprawka polegała na zmianie redakcji przepisu o za-
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sadach wyboru gminnej rady seniorów i nadaniu statutu w sposób nawiązujący do analogicznego przepisu
dotyczącego gminnej rady młodzieży. Sejm odrzucił
propozycję Senatu, aby zrezygnować z przymiotnika inicjatywny – oprócz „konsultacyjny, doradczy”,
określających charakter gminnej rady seniorów – jako
zbyt niedookreślonego i mogącego powodować wątpliwości interpretacyjne.
Senator Andrzej Pająk, sprawozdawca Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w sprawie nowelizacji ustawy
o samorządzie gminnym.

Ustawa o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych
oraz niektórych innych ustaw
Nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych wprowadziła, obowiązujący od 1 IX 2013 r.,
zakaz obsadzania stanowisk sekretarza gminy, powiatu i województwa w drodze powierzenia obowiązków. Zgodnie z nowymi przepisami, nabór na
stanowisko sekretarza przeprowadzany jest nie później niż w ciągu 3 miesięcy od powstania wakatu.
Ponadto członkowie zarządów dzielnic Warszawy są
zatrudniani na podstawie wyboru, a nie – jak wcześniej– umowy o pracę. Pracownicy samorządowi
zatrudniani na podstawie umowy o pracę na stanowisku doradcy lub asystenta będą musieli spełnić takie same wymagania, jak ci, którzy są zatrudniani na
stanowisku urzędniczym. Osoby te nie mogą m.in.
być skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwo skarbowe. Nowelizacja określiła też termin rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem samorządowym niespełniającym wymogu niekaralności i umożliwiła weryfikację wymogu
niekaralności osób starających się o zatrudnienie
bądź już zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi. Doprecyzowano także, że awans
wewnętrzny jest możliwy jedynie w ramach tej samej grupy stanowisk.
Senat na 25. posiedzeniu wprowadził do ustawy 5 poprawek. Zmiany redakcyjne i eliminujące
nadmierną kazuistykę przepisów zostały przez
Sejm odrzucone. Posłowie poparli natomiast rezygnację z przepisu wprowadzającego do ustawy

o ustroju m.st. Warszawy zakaz łączenia funkcji
burmistrza dzielnicy, zastępcy burmistrza dzielnicy i członka zarządu dzielnicy z członkostwem
w zarządzie innej dzielnicy, członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego,
zatrudnieniem w administracji rządowej oraz mandatem posła i senatora. Wprowadzenie poprawki
Senat argumentował tym, że projekty ustaw, które
były podstawą tej nowelizacji, nie przewidywały
zmiany ustawy o ustroju m.st. Warszawy. Sejm, regulując tę kwestię, nie zawarł w ustawie przepisów
przejściowych. W opinii Senatu, sprawę niepołączalności należy uregulować w odrębnej inicjatywie ustawodawczej.

Senator Marek Rocki (z lewej), współautor poprawki przyjętej przez
Sejm do nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych.

Ustawa o zmianie ustawy o referendum lokalnym
oraz ustawy o samorządzie gminnym
Nowelizacja, uchwalona z inicjatywy Senatu, dostosowała prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 26 II 2003 r. (sygn. akt K 30/02). Dzięki tym
zmianom od 15 II 2013 r. referendum lokalne można
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przeprowadzać w istotnych sprawach dotyczących
społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących wspólnotę mieszkańców, które wykraczają poza kompetencje władz lokalnych. Zgodnie
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z wcześniej obowiązującymi przepisami, w referendum mieszkańcy wyrażali swoją wolę w sprawach
ich dotyczących kompetencji władz lokalnych i jednocześnie mieszczących się w nich.
Senat rozpatrzył nowelę podczas 25. posiedzenia
i przyjął ją bez poprawek.

Sprawozdawca Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji
Państwowej w sprawie ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o samorządzie gminnym senator Witold Gintowt-Dziewałtowski.

Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach
Inicjatorem nowelizacji ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach był Senat. W swoim projekcie ustawy Izba uwzględniła postulaty samorządów odnośnie do zasad ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, które
określiła nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach z 1 VII 2011 r. Zgodnie z nimi,
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami określa
rada gminy, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców
danej gminy, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych, koszty ich odbierania,
transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania,
tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów oraz obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami. Wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami stanowił iloczyn opisanej stawki oraz liczby mieszkańców lub powierzchni lokalu mieszkalnego albo ilości wody zużytej
w danym lokalu. Gmina mogła wybrać dla wszystkich mieszkańców tylko jedno z tych 3 kryteriów.
Przepisy te były krytykowane przez samorządy jako
ograniczające swobodę gminy w ustalaniu opłaty
i nieuwzględniające warunków w poszczególnych
częściach gminy.
Dzięki nowym przepisom, które obowiązują
od 16 III 2013 r., gminy mogą wybierać różne metody
ustalania opłat za odbieranie odpadów od właścicieli
nieruchomości i gospodarowania tymi odpadami dla
poszczególnych części gmin, np. na obszarze, który
ma wodociągi – według zużycia wody, a na pozostałym zgodnie z inną metodą. Ponadto nowela pozwala
radzie gminy wybrać jedną z metod ustalania opłaty
dla nieruchomości, które częściowo są zamieszkane,
a w pozostałej części prowadzona jest działalność
powodująca powstawanie odpadów. W takim wypadku opłata może być ustalana z uwzględnieniem
powierzchni użytkowej lokalu. Rada gminy może
zróżnicować wysokość opłaty w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców
zamieszkujących nieruchomość, odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich i od rodzaju za-

budowy, a także zwolnić część mieszkańców z opłaty
lub wprowadzić dopłaty. Nowela umożliwiła gminom
pobieranie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie inkasa.

Senat podczas rozpatrywania nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sprawozdawczyni połączonych komisji: samorządu terytorialnego i środowiska senator Jadwiga Rotnicka.

Na mocy nowelizacji wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi lub zarządowi związku międzygminnego przysługują uprawnienia egzekutora należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (mogą stosować wszystkie środki
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z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości). Ma to
ułatwić gminom egzekucję należności. Zgodnie
z nowelizacją, gmina może przejąć od właściciela nieruchomości obowiązek wyposażania jej
w pojemniki na nieczystości i zadbać o ich stan
sanitarny oraz techniczny w ramach usługi odbierania odpadów. Jednocześnie z pobranych opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może sfinansować wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów
oraz utrzymywanie pojemników w odpowiednim
stanie. Ponadto deklaracje o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą
być składane drogą elektroniczną. Wzór takiej deklaracji określa gmina.
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią dochód gminy lub związku międzygminnego w całości lub w części – stosownie
do przejętych zadań. Gminy są zobowiązane, aby
do końca 2020 r. stopień recyklingu i przygotowania odpadów do ponownego użycia wynosił co

najmniej 50% w stosunku do masy odpadów wytworzonych w 1995 r. Do lipca 2020 r. ilość odpadów ulegających biodegradacji umieszczanych na
składowiskach ma nie przekraczać 35% całkowitej
masy tych odpadów.
Izba na 26. posiedzeniu przyjęła nowelizację bez
poprawek.
Warto dodać, że 28 XI 2013 r. Trybunał Konstytucyjny (wyrok sygn. akt K 17/12) orzekł o konieczności uzupełnienia przez ustawodawcę przepisu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach z 1 VII 2011 r., a obowiązującej od 1 VII 2013 r., o określenie maksymalnej
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. TK nie uchylił tego przepisu, zatem
nadal jest on podstawą do określania wysokości
stawek opłat za gospodarowanie odpadami przez
rady gmin. Trybunał nałożył również na ustawodawcę obowiązek doprecyzowania przepisów
o zwolnieniach z opłat i dopłatach udzielanych
przez radę gminy.

Ustawa o gospodarce opakowaniami
i odpadami opakowaniowymi
Celem ustawy jest uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami opakowaniowymi tak, aby
do końca 2014 r. Polska mogła osiągnąć poziomy
odzysku i recyklingu tych odpadów, wymagane
przepisami dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady z 20 XII 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. Ustawa określa nowe zadania marszałków województw, którzy będą prowadzić – udostępniane w urzędach marszałkowskich
i w Internecie – rejestry przedsiębiorców: wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach,
prowadzących recykling lub inną formę odzysku
opakowań, eksportujących odpady opakowaniowe
i dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy
tych odpadów. Marszałkowie województw będą
także przeprowadzać coroczne kontrole przedsię-
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biorców. Zgodnie z nowymi przepisami w zakresie
utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
opakowaniowych, porozumienie z marszałkiem
województwa będzie zawierała organizacja samorządu gospodarczego.
Ustawa reguluje też działanie organizacji odzysku opakowań. Określa wymagania, jakim powinny
odpowiadać opakowania wprowadzane do obrotu,
zasady działania organizacji odzysku opakowań,
zasady postępowania z opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi oraz zasady ustalania i pobierania
opłaty produktowej.
Izba na 34. posiedzeniu wprowadziła do ustawy 7 poprawek. Sejm przyjął 4 z nich, m.in. doprecyzowującą przepis określający podmioty, które
mogą zlecić posiadaczowi odpadów przekazanie
odpadów opakowaniowych do recyklingu lub innego procesu odzysku. Sejm odrzucił natomiast
poprawki legislacyjne i zmianę rozszerzającą
listę podmiotów mogących zawierać porozumienie z marszałkiem województwa w zakresie
utworzenia i utrzymania systemów zbierania,
transportu i odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych o grupę przedsiębiorców
wprowadzających produkty w opakowaniach
wielomateriałowych albo środki niebezpieczne
w opakowaniach.
Nowe przepisy wejdą w życie 1 I 2014 r. z wyjątkiem tych dotyczących przeprowadzania audytu zewnętrznego, które zaczną obowiązywać
1 I 2016 r.
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Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych
Nowelizacja przewiduje, że w wypadku, kiedy
odcinek drogi krajowej zostanie zastąpiony innym
nowo wybudowanym, z chwilą oddania go do
użytkowania zostanie zaliczony do kategorii dróg
wojewódzkich, w wypadku drogi wojewódzkiej –
powiatowych, a w wypadku drogi powiatowej do
gminnych. Tym samym odstąpiono od dotychczasowej reguły, zgodnie z którą odcinek drogi zastąpiony innym nowo wybudowanym z chwilą oddania
go do użytkowania był pozbawiany dotychczasowej
kategorii i zaliczany do kategorii drogi gminnej. Powodowało to, że gminy, którym przekazano „stary”
odcinek drogi krajowej, miały problemy z utrzymaniem go w należytym stanie technicznym. Przepis
ten budził sprzeciw władz gmin, ponieważ utrzymanie dawnych dróg wojewódzkich często przekraczało ich możliwości finansowe. Problem narastał wraz
z liczbą odcinków nowych dróg przekazywanych
do eksploatacji. Nowela przewiduje obciążenie poszczególnych samorządów odpowiednio do kategorii drogi zastępowanej przez nowo wybudowany
odcinek.
Ponadto przyjęto przepis, zgodnie z którym sejmik województwa będzie mógł – w drodze uchwały – pozbawić kategorii drogi wojewódzkiej odcinek
drogi wojewódzkiej o długości proporcjonalnej do
przejętego odcinka drogi krajowej. Ten odcinek drogi zostałby zaliczony do kategorii drogi powiatowej.
Analogiczna zasada obowiązywałaby w wypadku
dróg powiatowych. Nowela umożliwia również radzie gminy pozbawienie kategorii drogi gminnej
odcinka drogi, który został zaliczony do tej kategorii
na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów. Rada gminy będzie mogła podjąć taką decyzję,
w drodze uchwały, w ciągu 90 dni od dnia wejścia
w życie nowelizacji.

Senat rozpatrzył ustawę podczas 40. posiedzenia
i nie wniósł poprawek.
25 X 2013 r., przed podpisaniem ustawy, prezydent
zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności jej przepisów z konstytucją (sygn.
akt Kp 2/13). Chodzi przede wszystkim o przepisy
pozwalające samorządom województwa na przekazywanie samorządom innych szczebli zarządu nad
istniejącymi odcinkami dróg zastępowanymi nowymi
drogami. W uzasadnieniu wniosku prezydent podkreślił, że przeciw tym regulacjom protestowały środowiska samorządowe. Podnosiły m.in., iż procedura
zmiany kategorii dróg, pociągająca za sobą zmianę
zarządcy, narusza autonomię jednostek samorządu terytorialnego. Prezydent wskazał też, że ustawa
budzi wątpliwości co do zgodności z wynikającą
z konstytucji zasadą określania zadań samorządów
w ustawie, a także z konstytucyjnie chronioną samodzielnością gminy będącej podstawową jednostką samorządu terytorialnego. Trybunał Konstytucyjny do
końca 2013 r. nie rozpatrzył wniosku prezydenta.

40. posiedzenie Senatu.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska
Nowelizację prawa ochrony środowiska Senat rozpatrzył na swoim 44. posiedzeniu i przyjął
w wersji uchwalonej przez Sejm. Ustawa przewiduje, że wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie
i magazynowanie odpadów stanowią w 50% dochód budżetu gminy, a w 10% – budżetu powiatu,
na których obszarze są składowane odpady. Jeżeli
składowisko odpadów jest zlokalizowane na obszarze więcej niż 1 powiatu lub więcej niż 1 gminy, dochód podlega podziałowi proporcjonalnie
do powierzchni zajmowanych przez składowisko
na obszarze tych powiatów i gmin. W ten sposób
przywrócony zostanie stan prawny sprzed zmiany
prawa ochrony środowiska z 14 XII 2012 r., zgodnie z którą od 23 I 2013 r. zyski z tytułu opłat i kar
za składowanie i magazynowanie odpadów gminy

Senator Stanisław Gorczyca, sprawozdawca Komisji Środowiska
w sprawie nowelizacji prawa ochrony środowiska.

35

KRONIKA SENATU RP – VIII KADENCJA
należącej do związku międzygminnego, którego
zadaniem statutowym jest gospodarka odpadami,
są przekazywane tylko temu związkowi. Przeciw
tej zmianie protestowały gminy należące do związków międzygminnych. Argumentowały, że zostały
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pozbawione istotnej części spodziewanych dochodów, które stanowiły również dla nich rekompensatę z tytułu uciążliwości spowodowanych lokalizacją
na ich terenie składowiska odpadów.
Nowelizacja wejdzie w życie 25 I 2014 r.
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OŚWIATA
Nowelizacje ustawy o systemie oświaty

U

stawa o systemie oświaty w 2013 r. była nowelizowana czterokrotnie. Senat wszystkie nowele przyjął w wersji uchwalonej przez Sejm. Ustawa
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, rozpatrzona przez Izbę podczas
35. posiedzenia, ma na celu, jak uzasadniał rząd, rozwiązanie problemu dostępu najmłodszego dziecka
do edukacji przedszkolnej. Obecna na posiedzeniu
Senatu minister edukacji Krystyna Szumilas wyjaśniała, że „dotacja, którą ustawa przewiduje dla samorządów terytorialnych, jest tak skalkulowana, aby,
z jednej strony, zniwelować ubytek w dochodach
jednostek samorządów terytorialnych spowodowany obniżeniem opłat dla rodziców, a z drugiej strony
– aby w budżecie samorządu terytorialnego pozostały środki na rozwój edukacji przedszkolnej, tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej, a także na podwyższanie jakości edukacji przedszkolnej”.
Z dotacji skorzystają publiczne przedszkola i tzw.
inne formy wychowania przedszkolnego. Od września do grudnia 2013 r. dotacja na 1 dziecko wynosiła 414 zł. W kolejnych latach ma być waloryzowana.
Od 1 IX 2015 r. dotację w wysokości 100% kosztów
utrzymania dziecka w samorządowym przedszkolu
publicznym będą mogły uzyskać także przedszkola

niepubliczne, pod warunkiem że dobrowolnie podporządkują się zasadom ustalonym przez gminy dla
przedszkoli publicznych – chodzi m.in. o wysokość
opłaty za dodatkowe godziny i o zasady rekrutacji.
Przedszkola, które nie zdecydują się na stosowanie
tych reguł, otrzymają 75% dotacji. Ponadto gmina, której mieszkańcem jest dziecko korzystające
z przedszkola w innej gminie, musi zwrócić tej gminie wydatki związane z korzystaniem przez to dziecko z wychowania przedszkolnego.
Ustawa obniżyła też opłaty pobierane od rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego

35. posiedzenie Senatu, prace nad ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

powyżej 5 bezpłatnych godzin. Od 1 IX 2013 r. każda dodatkowa godzina pobytu dziecka w przedszkolu kosztuje nie więcej niż 1 zł. Gminy mogą także
zwalniać rodziców w całości lub w części z opłat za
korzystanie przez ich dzieci z wychowania przedszkolnego. Gminy zobowiązano do organizowania
bezpłatnego dowozu dziecka do przedszkola, gdy
odległość, jaką musi ono pokonać z domu do przedszkola, przekracza 3 km. Jeśli gmina nie będzie mogła zapewnić transportu, to zwróci koszty przejazdu
dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej,
jeżeli dowożenie zapewnią rodzice. Ponadto nowela
nakłada na gminy obowiązek zapewnienia miejsca
w przedszkolu dzieciom 4-letnim od 1 IX 2015 r.,
a 3-letnim – od 1 IX 2017 r.
Większość przepisów tej ustawy obowiązuje od
1 IX 2013 r., pozostałe mają inne daty wejścia w życie (1 I i 1 IX 2014 r., 1 I i 1 IX 2015 r., 1 IX 2016 r.,
1 IX 2017 r.).
Na 39. posiedzeniu Senat przyjął bez poprawek
ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
o zmianie niektórych innych ustaw, wcześniej od-
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rzucił wniosek o jej odrzucenie. Nowelizacja, która
weszła w życie 14 XI 2013 r., wychodzi naprzeciw
oczekiwaniom i obawom zgłaszanym przez rodziców. Obowiązek szkolny dla dzieci 6-letnich został
wprowadzony w 2009 r. Początkowo wszystkie
6-latki miały pójść do pierwszej klasy od 1 IX 2012 r.,
a w latach 2009–2011 o podjęciu nauki mogli decydować rodzice. Rząd przesunął ten termin do
1 IX 2014 r. Od samego początku wprowadzeniu
obowiązku szkolnego dla 6-latków towarzyszą protesty. W czerwcu 2013 r. w Sejmie złożony został
wniosek o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum edukacyjnego m.in. w sprawie obniżenia wieku obowiązku szkolnego z 7 do 6 lat. Wraz
z wnioskiem organizatorzy akcji „Ratuj Maluchy!”
złożyli prawie 950 tys. podpisów osób popierających referendum.
Zgodnie z nowelą, w roku szkolnym 2014/2015
obowiązek szkolny będą musiały realizować dzieci
urodzone w roku 2007, czyli te, które mają ukończone 7 lat, oraz dzieci urodzone w I połowie 2008 r.,
od 1 stycznia do końca czerwca. W roku szkolnym
2015/2016 obowiązkiem szkolnym zostaną objęte dzieci urodzone w II połowie 2008 r. i w 2009 r.
Dziecko 6-letnie, które nie rozpocznie nauki w szkole w przewidzianym dla niego czasie, może podjąć
obowiązek szkolny na wniosek rodziców, a jeśli
rodzice się na to nie zdecydują, to musi ono mieć
zapewnione warunki do kontynuowania przygotowania przedszkolnego w przedszkolu czy w szkole,
a warunki do wypełnienia tego obowiązku ma zapewnić samorząd gminny.
W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016
w szkołach, gdzie utworzona zostanie więcej niż
1 klasa pierwsza, dzieci będą dobrane do poszczególnych klas według wieku, począwszy od najmłodszych. W uzasadnionych wypadkach na wniosek
rodziców będzie można odejść od tej zasady. Chodzi np. o sytuację, gdy do szkoły szłoby rodzeństwo
urodzone w 2 różnych rocznikach. Ustawa ogranicza też liczebność uczniów w klasach nauczania
początkowego, tak aby nie było ich więcej niż 25.

Senator Andrzej Szewiński, sprawozdawca komisji nauki w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie
ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
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Do 2016 r. ten obowiązek zapewnienia małych czy
mniej liczebnych klas powinien być sukcesywnie
wprowadzany do klas II i III. Inne regulacje co do liczebności uczniów w szkole zawierają odpowiednie
rozporządzenia, chodzi tu na przykład o szkoły specjalne i szkoły z klasami zintegrowanymi.
Kolejna zmiana ustawy o systemie oświaty wprowadziła zakaz łączenia stanowiska kuratora i wicekuratora oświaty z mandatem radnego, obowiązujący od 30 XI 2013 r.

Senator Ryszard Górecki (pierwszy z lewej), sprawozdawca Komisji
Nauki, Edukacji i Sportu w sprawie nowelizacji ustawy o systemie
oświaty na 41. posiedzeniu.

Senat na 41. posiedzeniu nie zgłosił do ustawy poprawek, chociaż Komisja Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej proponowała m.in. ograniczenie wprowadzonego ustawą zakazu do obszaru
działania danej jednostki samorządu terytorialnego.
Przyjęta przez Senat bez poprawek na 45. posiedzeniu ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw wykonuje wyrok
Trybunału Konstytucyjnego z 8 I 2013 r. (sygn. akt
K 38/2), w którym za niekonstytucyjne uznano uregulowanie rekrutacji do publicznych przedszkoli
i szkół w rozporządzeniu i wewnętrznych przepisach
poszczególnych placówek oświatowych. Głównym
celem nowelizacji jest określenie w ustawie jednolitych i przejrzystych zasad rekrutacji do publicznych
przedszkoli i szkół. Ustalono w niej 3 kategorie, które precyzują te zasady. Pierwsze kryterium jest związane z sytuacją rodzinną i zdrowotną kandydatów.
Drugie to kryterium dochodowe, ale też mające na
względzie potrzeby dziecka i jego rodziny. Trzecie
kryterium, dotyczące rekrutacji do szkół artystycznych i sportowych, bierze pod uwagę indywidualne
zdolności kandydatów.
W kwestii rekrutacji do przedszkoli nowe przepisy wprowadzają zasadę, że w pierwszej kolejności
będą przyjmowane dzieci z terenu gminy. W wypadku większej niż liczba miejsc liczby kandydatów z gminy przeprowadzona zostanie rekrutacja.
Pierwszeństwo będą miały dzieci niepełnosprawne, dzieci niepełnosprawnego rodzica lub mające
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rodzeństwo, pochodzące z rodzin wielodzietnych
z minimum trójką dzieci, objęte pieczą zastępczą
lub wychowywane przez samotnych rodziców.
Wszystkie te kryteria będą miały jednakową wartość. Pozostałe miejsca zajmą dzieci przyjmowane
zgodnie z dodatkowymi kryteriami (maksymalnie 6), określanymi przez gminę. Wśród nich musi
być pierwszeństwo dla dzieci pracujących zawodowo rodziców lub rodzica. Innym kryterium może
być dochód. Jeśli po przyjęciu dzieci z obszaru
gminy pozostaną wolne miejsca, placówka będzie
mogła przyjąć kandydatów spoza gminy, wykorzystując takie same zasady rekrutacji jak dla dzieci
ze swojego terenu. Przy rekrutacji do publicznych
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych będą obowiązywać dotychczasowe
rozwiązania. W postępowaniu rekrutacyjnym do
publicznych szkół ponadgimnazjalnych pojawi się
tylko taka zmiana, że obowiązkowo będą brane
pod uwagę oceny nie tylko z języka polskiego, ale
też z matematyki. Dodatkowo uwzględniane będą
wyniki z 2 wybranych przedmiotów. Ponadto nowelizacja przewiduje, że w publicznych przedszkolach

Senator Ryszard Bonisławski, sprawozdawca komisji nauki w sprawie nowelizacji ustawy o systemie oświaty na 45. posiedzeniu.

zajęcia rozwijające zainteresowania (zajęcia dodatkowe) za zgodą kuratora oświaty będą mogły prowadzić osoby z przygotowaniem specjalistycznym,
ale bez uprawnień pedagogicznych.
Nowelizacja zacznie obowiązywać 18 I 2014 r.,
część jej przepisów ma inne daty wejścia w życie
(1 V 2014 r., 1 I i 1 IX 2015 r., 1 I 2016 r.).

Ustawa o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych
przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz
ustawy – Karta Nauczyciela
Nowela, która wejdzie w życie 1 I 2014 r., została uchwalona na podstawie projektu senackiego.
Realizuje ona wyrok Trybunału Konstytucyjnego
z 16 XI 2012 r. (sygn. akt K 2/10), przyznając nauczycielom przedszkoli uprawnienie do ulgowych
przejazdów środkami publicznego transportu

zbiorowego. Prawo do ulgowych przejazdów mają
obecnie nauczyciele szkół i nauczyciele akademiccy. Ustawa przewiduje też obniżenie wysokości
tych ulg z 37 do 33%.
Senat na 42. posiedzeniu nie zgłosił poprawek do
ustawy.
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MEDIA
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo prasowe

U

stawa dostosowała przepisy prawa prasowego do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
z 14 XII 2011 r. (sygn. akt SK 42/09), w którym trybunał uznał, że kara grzywny lub ograniczenia wolności za wydawanie dziennika lub czasopisma bez
rejestracji lub zawieszonego jest nadmiernie surowa
i nieproporcjonalna. Nowela złagodziła sankcje za
ten czyn – osoba, która wydaje niezarejestrowane
czasopismo lub dziennik albo zawieszone czasopismo, nie będzie karana grzywną ani karą ograniczenia wolności, ale tylko grzywną w wysokości do
5 tys. zł. Doprecyzowano też, że orzekanie w tych
sprawach ma się odbywać w trybie kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
Ponadto ustawa umożliwiła ministrowi sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady
Sądownictwa, wyznaczenie w rozporządzeniu
sądów rejonowych rozpatrujących sprawy o przestępstwa prasowe. Konieczne będzie jednak
uwzględnienie liczby spraw tego rodzaju i zakresu obciążenia poszczególnych sądów rejonowych
oraz potrzeby zapewnienia racjonalnej organizacji
sądownictwa, ekonomii postępowania sądowego,
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a także konieczności zagwarantowania obywatelowi prawa do rozpoznania jego sprawy w rozsądnym terminie.
Senat na 34. posiedzeniu przyjął bez poprawek
nowelizację prawa prasowego, której był projektodawcą.
Nowe przepisy obowiązują od 19 VII 2013 r.

Sprawozdawca Komisji Kultury i Środków Przekazu w sprawie nowelizacji prawa prasowego senator Aleksander Świeykowski.
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OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA
ZDROWOTNA, PROFILAKTYKA
Ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

W

2012 r. Trybunał Konstytucyjny uznał za
niekonstytucyjny przepis ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, upoważniający ministra zdrowia do
ustalenia w rozporządzeniu – w porozumieniu
z ministrem spraw wewnętrznych – maksymalnej
wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień,
jednostce Policji lub innej placówce (wyrok sygn.
akt K 12/11). W opinii TK, upoważnienie to nie
określało wytycznych dotyczących zasad obliczania opłaty. Z inicjatywy Senatu Sejm uchwalił
ustawę wykonującą ten wyrok. Przewiduje ona,
że opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień, jednostce Policji lub innej placówce powinna pokryć
całkowite koszty pobytu w nich 1 osoby, wyliczone na podstawie aktualnych kosztów działalności
placówki, nie może być jednak wyższa niż 300 zł
(przed nowelizacją – 250 zł). Opłaty za pobyt
w izbach i innych palcówkach będą ustalać organy
stanowiące jednostek samorządu terytorialnego,
a za pobyt w jednostkach Policji – wojewodowie.

wia osoby, wobec której zastosowano przymus
bezpośredni w formie unieruchomienia lub izolacji, musi nastąpić niezwłocznie po zaprzestaniu
stosowania przymusu bezpośredniego. Następnie
stan zdrowia takiej osoby musi być sprawdzany co
15 minut.
Senat rozpatrzył tę ustawę podczas 25. posiedzenia i przyjął ją bez poprawek, chociaż komisje proponowały m.in., aby przymusowe podanie leków
było możliwe w razie zagrożenia życia lub zdrowia
osoby przebywającej w izbie, ograniczenie środków
przymusu bezpośredniego i wprowadzenie nowego
vacatio legis.
Prezydent
przed
podpisaniem
ustawy
31 I 2013 r. zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie konstytucyjności jej przepisów (sygn. akt Kp 1/13). 24 VII 2013 r. trybunał
podzielił jego zarzut, że wprowadzenie do ustawy otwartego katalogu urządzeń technicznych,
które mają służyć stosowaniu przymusu bezpośredniego w formie unieruchomienia, przy jedno-

Senat podczas rozpatrywania nowelizacji ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Sprawozdawca komisji: samorządu i zdrowia senator Stanisław Iwan.

Senator Aleksander Pociej, sprawozdawca Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji.

Na wniosek ministra zdrowia w nowelizacji z rozporządzenia do ustawy przeniesiono przepisy
dotyczące stosowania przymusu bezpośredniego
wobec osób zatrzymanych w izbach – trybu doprowadzenia, przyjęcia i zwolnienia z izby, a także opieki zdrowotnej i zadań izby wytrzeźwień,
wskazano przy tym 2 środki przymusu bezpośredniego w postaci podania środka leczniczego
i izolacji. Zgodnie z nowelą, kontrola stanu zdro-

czesnym niezdefiniowaniu sformułowania „innych
urządzeń technicznych”, a także naruszenie nakazu 14-dniowej vacatio legis i zasady niedziałania
prawa wstecz są niezgodne z konstytucją. Jednocześnie Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy
te nie są nierozerwalnie związane z całą ustawą.
W związku z tym 2 XII 2013 r. prezydent podpisał
ustawę. Wejdzie ona w życie z pominięciem niekonstytucyjnych przepisów 1 I 2014 r.
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Ustawa o zmianie ustawy o izbach lekarskich
oraz niektórych innych ustaw
Ustawa, uchwalona z inicjatywy Senatu, wykonała
wyrok
Trybunału
Konstytucyjnego
z 29 VI 2010 r. (sygn. akt P 28/09), dotyczący niekonstytucyjności przepisu ograniczającego prawo
lekarzy do wnoszenia odwołań do sądu od kończących postępowanie dyscyplinarne orzeczeń
Naczelnego Sądu Lekarskiego. Sejm podczas prac
nad senackim projektem przyjął tryb kasacyjny,
Izba zaś proponowała tryb apelacyjny – apelację wnoszoną do sądu okręgowego (wydział karny) i rozpatrywaną w trybie procedury karnej,
a nie cywilnej ze względu na charakter postępowań w sprawach odpowiedzialności zawodowej,
w których mogą być orzekane kary. Na podstawie zmienionych przepisów, obowiązujących od
20 VII 2013 r., osoby wykonujące zawody medyczne mogą złożyć do Sądu Najwyższego odwołanie
od orzeczenia sądu dyscyplinarnego drugiej in-

stancji. Przysługuje ono stronom, ministrowi zdrowia i odpowiednim organom korporacyjnym.
Znowelizowano nie tylko ustawę o izbach lekarskich, ale również ustawy: o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, o izbach
aptekarskich, o diagnostyce laboratoryjnej oraz
o samorządzie pielęgniarek i położnych. Ponadto
przepisy tych ustaw uzupełniono w części regulującej postępowania dotyczące odpowiedzialności
zawodowej lub dyscyplinarnej (stosowana w ustawie o diagnostyce laboratoryjnej). Dotyczy to m.in.
pojęcia obwinionego, obrońcy w postępowaniu,
wykonywania praw osoby, której dobro zostało naruszone, po śmierci tej osoby.
Izba na swoim 33. posiedzeniu przyjęła ustawę
wraz z 5 poprawkami, przywracającymi przyjęty
przez nią w projekcie ustawy tryb apelacyjny, odrzuconymi przez Sejm.

Nowelizacje ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przyjęta przez Senat bez poprawek na
36. posiedzeniu, została uchwalona z jego inicjatywy. Zgodnie z nowelą, od 1 X 2013 r. szkoła wyższa lub jednostki organizacyjne prowadzące studia
doktoranckie opłacają składki na ubezpieczenie
zdrowotne studentów, doktorantów, absolwentów
odbywających obowiązkowy staż w Polsce, a także
osób odbywających kursy języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim, którzy nie mają obywatelstwa państwa człon-

Senator Stanisław Gogacz, sprawozdawca komisji: Zdrowia oraz
Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą w sprawie nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych.
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kowskiego UE, a posiadają ważną Kartę Polaka.
Przed nowelizacją ustawy takim osobom publiczna
opieka zdrowotna przysługiwała jedynie w nagłych
przypadkach.
Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych oraz niektórych innych
ustaw, przyjęta przez Izbę również bez poprawek
na 41. posiedzeniu, weszła w życie 21 XI 2013 r.,
z wyjątkiem przepisów dotyczących poradni przyszpitalnych, które zaczną obowiązywać 1 I 2014 r.
Nowe rozwiązania mają wpłynąć na podniesienie
jakości i kompleksowości świadczeń opieki zdrowotnej. W ustawie zdefiniowano pojęcia: ciągłość
udzielanych świadczeń, kompleksowość udzielanych świadczeń i poradnia przyszpitalna. Poradnie
przyszpitalne zostaną wyodrębnione jako ambulatoryjne jednostki związane organizacyjnie ze szpitalem, gdzie pacjent przed pobytem w szpitalu i po
nim uzyska specjalistyczne leczenie, będące kontynuacją leczenia szpitalnego.
Usprawniono też postępowanie odwoławcze
od rozstrzygnięć komisji konkursowych. świadczeniodawca, którego ofertę odrzucono, może
wnieść o ponowne rozpatrzenie sprawy przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ, a potem –
złożyć skargę w jednym z 16 wojewódzkich sądów
administracyjnych. Skrócono też z 30 do 14 dni
termin ponownego rozpatrzenia sprawy przez dyrektora.

PRACE LEGISLACYJNE SENATU
Ponadto nowelizacja umożliwia przedłużanie okresu obowiązywania wygasających umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w wypadku ewentualnej niemożności kontynuowania.
Za zgodą prezesa NFZ, na okres nie dłuższy niż
6 miesięcy, będzie można przedłużyć umowę, także

zmienioną. Ustawa wydłużyła o rok – do 1 I 2016 r.
– termin, w którym szpitale będą musiały zawrzeć
umowy ubezpieczenia od zdarzeń medycznych. Nowelizacja przewiduje również, że świadczenia chemioterapii niestandardowej będzie można realizować na dotychczasowych zasadach do 31 XII 2014 r.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne
oraz niektórych innych ustaw
Obowiązująca od 25 XI 2013 r. nowelizacja prawa farmaceutycznego przede wszystkim dostosowała przepisy do regulacji dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2010/84/UE, zmieniającej
w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii dyrektywę 2001/83/WE w sprawie
wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi. Nowe
przepisy mają zwiększyć efektywność monitorowania działań niepożądanych produktów leczniczych i umożliwić szybki przepływ informacji
o niebezpieczeństwach płynących z ich stosowania na poziomie krajowym i europejskim. Nowela zmieniła definicję „działania niepożądanego
produktu leczniczego”. Jest to każde niekorzystne i niezamierzone jego działanie, niezależnie od

Senator Bolesław Piecha, sprawozdawca Komisji Zdrowia w sprawie
nowelizacji prawa farmaceutycznego.

tego, czy stosowano go zgodnie ze wskazaniami,
czy też niezgodnie z jego przeznaczeniem i właściwościami.
Zgodnie z ustawą, informacje do europejskiej
bazy danych EudraVigilance (system wymiany informacji o działaniach niepożądanych produktów leczniczych) wprowadza Urząd Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych. Może on także pobierać z tej bazy informacje zgłoszone przez instytucje z innych państw
europejskich. Z kolei na importerów równoległych,
tj. sprowadzających tańsze leki z innego państwa
europejskiego, nałożono obowiązki dotyczące nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów
leczniczych. Importer musi przesłać do urzędu informację o działaniach niepożądanych produktu,
otrzymaną np. od pacjenta, a urząd przekaże ją do
bazy EudraVigilance. Pacjenci lub ich opiekunowie
mogą zgłaszać działania niepożądanych produktów
leczniczych bezpośrednio prezesowi urzędu, producentowi lub osobie wykonującej zawód medyczny.
Urząd taką informację również przekaże do bazy
EudraVigilance.
Senat podczas 39. posiedzenia wprowadził do
ustawy 12 poprawek, przyjętych następnie przez
Sejm. Izba m.in. rozszerzyła zakres przepisu dotyczącego produktów leczniczych w razie trudnej ich
dostępności o kategorię Rpz, czyli leków wydawanych z przepisu lekarza do zastrzeżonego stosowania, a także ujednoliciła terminologię odnoszącą się
do raportów okresowych o bezpieczeństwie stosowania produktów leczniczych.
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POLITYKA SPOŁECZNA,
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej

O

d 15 II 2013 r. obowiązuje, przyjęta przez Senat
bez poprawek na 25. posiedzeniu, nowelizacja
regulująca systemowo kwestie dotyczące kosztów
zakwaterowania i wyżywienia dzieci objętych pieczą zastępczą, umieszczanych w zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz w zakładach rehabilitacji leczniczej.
Zgodnie z nowelą, koszty pobytu tych dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i rehabilitacyjnych
ponosi starosta lub placówka opiekuńczo-wychowawcza. Opłatę za zakwaterowanie i wyżywienie
dzieci objętych pieczą zastępczą ustalono na poziomie 200% najniższej emerytury. Do podjęcia tej
inicjatywy doprowadziła trudna sytuacja finansowa
tego typu placówek, w których są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż
szpitalne. Ich koszty pokrywa Narodowy Fundusz
Zdrowia, który nie finansuje jednak zakwaterowania
i wyżywienia. Za pobyt w tych placówkach płacą

pacjenci, a w wypadku dzieci – ich opiekunowie. Istniała potrzeba uregulowania tej kwestii w wypadku
dzieci objętych pieczą zastępczą, ponieważ z przepisów nie wynikało jednoznacznie, kto ma pokrywać
koszty ich zakwaterowania i wyżywienia w tych zakładach.
W nowelizacji uregulowano także kwestię odpłatności za wydanie zaświadczenia dla rodziny zastępczej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
pełnienia tej funkcji. Dotychczasowe przepisy stanowiły, że świadczeniobiorcy przysługują zaświadczenia wydawane do celów pomocy społecznej.
Ponieważ regulacje dotyczące pieczy zastępczej
zostały przeniesione z ustawy o pomocy społecznej
do nowej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, konieczne było uzupełnienie ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych o przepisy dotyczące zaświadczeń dla rodziców zastępczych.

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej
oraz niektórych innych ustaw
Celem nowelizacji, popartej przez Senat bez poprawek na 29. posiedzeniu, było usprawnienie udzielania
wsparcia osobom potrzebującym. Zmiany były także
konieczne w związku z zakończeniem 31 XII 2012 r.
okresu realizacji programów naprawczych w domach
pomocy społecznej. W ustawie znalazła się m.in. nowa
definicja średniego miesięcznego kosztu utrzymania
w domu pomocy społecznej, uporządkowano też kwestię uprawnienia do otrzymywania świadczeń przez
osoby odbywające karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Do zadań samorządu
województwa dodano diagnozowanie i monitorowanie wybranych problemów społecznych w regionie.
Uproszczono procedury wyliczania wysokości świadczeń w razie zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i okresowego. Wprowadzono również nowy typ domu pomocy społecznej dla osób z problemem alkoholowym.
Utworzenie tego typu placówek postulowali dyrektorzy
domów pomocy społecznej. Osoby z problemem alkoholowym miałyby być kierowane tam na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia pobytu do 18 miesięcy.
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W noweli określono także sposób wyliczenia średniego
miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej, który nie działał cały rok. Doprecyzowano również regulacje dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego, określając, w jakich sprawach oraz u jakich
osób i rodzin przeprowadza się taki wywiad i co robić
w razie odmowy. Nowela pozwoliła także wojewodom
na zwiększenie dotacji dla powiatów prowadzących lub
zlecających prowadzenie domów pomocy społecznej
przeznaczonych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Domy te z uwagi na niskie dochody
własne z tytułu odpłatności za pobyt bardzo często borykają się z trudnościami finansowymi, dlatego uzyskanie większego wsparcia z budżetu może poprawić ich
sytuację. Uproszczono procedury wyliczania wysokości
świadczeń w wypadku zbiegu uprawnień do zasiłku
stałego z zasiłkiem okresowym, a także uzupełniono
zakres dokumentów wymaganych przy ubieganiu się
o świadczenia z pomocy społecznej.
Nowelizacja obowiązuje od 11 V 2013 r., 1 przepis
wszedł w życie z mocą od 31 XII 2012 r.
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Nowelizacje ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
W omawianym okresie kilkakrotnie nowelizowano
ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Od 27 VII 2013 r. obowiązuje
ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, uchwalona
z inicjatywy Senatu i poparta przez niego bez poprawek na 33. posiedzeniu, która dostosowała prawo do
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 5 VII 2010 r.
(sygn. akt P 31/09). Zakwestionowane rozwiązanie
dotyczyło wymogu stałego miejsca zamieszkania na
obecnym obszarze Polski przy ustalaniu prawa do ren-

Senator Andżelika Możdżanowska, sprawozdawczyni Komisji Rodziny
i Polityki Społecznej w sprawie nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 33. posiedzenie Senatu.

ty rodzinnej po obywatelach polskich, zatrudnionych
za granicą przed 15 XI 1991 r. w organizacjach międzynarodowych oraz instytucjach i zakładach, do których
zostali skierowani lub byli w nich zatrudnieni za zgodą
właściwych władz polskich. Nowelizacja zniosła kryterium miejsca zamieszkania w Polsce przy uznawaniu
okresów zatrudnienia obywateli polskich, którzy przed
1991 r. pracowali za granicą i na obszarach, które obecnie należą, ale w czasie zatrudnienia nie należały do
Polski, a także okresów pracy przymusowej. Okresy te
nie będą uwzględniane jedynie wówczas, gdy z ich tytułu jest wypłacana renta zagraniczna inna niż należna
z tytułu ubezpieczenia dodatkowego.
Na swoim 37. posiedzeniu Senat przyjął bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która od
1 X 2013 r. wprowadziła korzystniejsze zasady ustalania
podstawy wymiaru kapitału początkowego dla osób
wracających z urlopów wychowawczych. Dotyczy to
osób, które przed 1 I 1999 r. korzystały z urlopu wychowawczego i w związku z tym przepracowały tylko
część roku kalendarzowego. Wskaźnik wysokości wynagrodzenia za ten rok jest obniżony, bo do jego ustalenia przyjmuje się przeciętne wynagrodzenie z całego roku, co obniża wysokość kapitału początkowego,

a w przyszłości emerytury. W ustawie postanowiono,
że jeżeli w okresie wskazanym do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego znajduje się rok
kalendarzowy, w którym ubezpieczony przebywał na
urlopie wychowawczym i dlatego pozostawał w ubezpieczeniu jedynie przez 6 miesięcy tego roku, to do obliczenia stosunku wynagrodzenia uzyskanego w tym
roku do przeciętnego wynagrodzenia przyjmowana
jest kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
odpowiednia do liczby miesięcy lub dni pozostawania
w ubezpieczeniu, a nie z całego roku.
Dzięki inicjatywie Senatu, który uwzględnił we wniesionym do Sejmu projekcie postulaty zawarte w petycji złożonej do marszałka Izby, uchwalono ustawę
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nowelizacja, przyjęta
przez Senat bez poprawek na 45. posiedzeniu, dotyczy
działaczy opozycji demokratycznej, którzy z powodu represji politycznych nie mogli podejmować pracy
przed 4 VI 1989 r. (projekt senacki obejmował okres od
31 XII 1956 r. do 4 VI 1989 r.). Zgodnie z nowelą, która
wejdzie w życie 1 I 2014 r., okresy pozostawania bez
pracy zostaną uznane za składkowe, a przy obliczaniu
stażu ubezpieczeniowego uwzględniany będzie cały
okres pozostawania bez pracy, a nie tylko 5 lat. O ponowne ustalenie wysokości świadczenia może wystąpić
osoba uprawniona, przedstawiając dokumenty lub ze-

Senator Robert Mamątow, sprawozdawca Komisji Rodziny i Polityki
Społecznej w sprawie nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 45. posiedzenie Senatu.

znania świadków. Dowody te będzie oceniał kierownik
Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
zgodnie z przepisami o kombatantach oraz niektórych
osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu
powojennego. Obecny na posiedzeniu Senatu wiceminister pracy Marek Bucior wyjaśnił, że dzięki nowelizacji świadczenie emerytalne zostanie podwyższone, bo
przy jego wyliczaniu będzie stosowany mnożnik 1,3,
a nie 0,7. Zmiana dotyczy około 630 osób.
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Nowelizacje kodeksu pracy
W 2013 r. kilkakrotnie nowelizowano kodeks pracy. 17 VI 2013 r. weszła w życie ustawa o zmianie
ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych
ustaw, która wprowadziła nowy rodzaj urlopu –
urlop rodzicielski. Ponadto o 2 tygodnie wydłużono wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego.
Przysługujący poprzednio płatny urlop macierzyński
trwał 24 tygodnie, obecnie są to 52 tygodnie, a w wypadku porodu mnogiego – nawet 71 tygodni, w zależności od liczby dzieci. Składa się na to 20 tygodni
urlopu macierzyńskiego (w tym 14 zarezerwowanych tylko dla matki), 6 tygodni urlopu dodatkowego (obecnie to 4 tygodnie) i 26 tygodni tzw. urlopu
rodzicielskiego. Jego długość jest stała, bez względu
na liczbę dzieci urodzonych przy jednym porodzie.
Z dodatkowego i rodzicielskiego urlopu na równych
prawach mogą korzystać ojciec i matka. Wydłużony
urlop przysługuje nie tylko rodzicom zatrudnionym
na etatach, ale wszystkim, którzy opłacają ubezpieczenie chorobowe, czyli także osobom pracującym
na umowach zlecenia i samozatrudnionym. Przewidziano też możliwość łączenia pracy na część etatu,
ale nie więcej niż pół, z korzystaniem z tych urlopów.
Zmiany dotyczyły również wysokości wynagrodzeń
wypłacanych rodzicom w czasie urlopów i sposobu
składania wniosków o nie. Rodzic, który zdecyduje się na półroczny pobyt z dzieckiem, otrzymuje
100% pensji. Może przedłużyć urlop o kolejne pół
roku, a wtedy jego wynagrodzenie wyniesie 60%
pensji. Z kolei rodzic, który chce od razu skorzystać
z rocznego urlopu, otrzymuje 80% wynagrodzenia.
Ze wszystkich urlopów związanych z pełnieniem
funkcji rodzicielskich – na zasadach przewidzianych
dla pracowników – mogą korzystać funkcjonariusze
służb mundurowych i żołnierze zawodowi.
W intencji ustawodawcy, przepisy obowiązujące od 17 VI 2013 r. mają sprzyjać częstszemu wykorzystywaniu urlopów przez ojców i poprawić sytuację kobiet na rynku pracy. Można łączyć pracę
maksymalnie na pół etatu z dodatkowym urlopem
macierzyńskim i urlopem rodzicielskim, a pracownik
otrzymuje wówczas połowę zasiłku macierzyńskiego. Pracodawca nie musi się zgodzić na łączenie
zatrudnienia i urlopu, bo nie na każdym stanowisku
możliwa jest praca w niepełnym wymiarze. W takiej
sytuacji musi poinformować pracownika o przyczynach odmowy.
Nowelizacja zmieniła również przepisy dotyczące 3-letniego urlopu wychowawczego, który można
obecnie wykorzystać do ukończenia przez dziecko
5. roku życia, a nie – jak poprzednio – do końca 4. roku
życia. Płatny roczny urlop będzie dostępny dla wszystkich rodziców dzieci urodzonych w 2013 r. Zgodnie
z nowelizacją, minister pracy i polityki społecznej ma
obowiązek przedstawienia Sejmowi informacji o realizacji ustawy półtora roku po jej wejściu w życie.
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Senat poparł nowelizację kodeksu pracy bez poprawek na swoim 34. posiedzeniu.
Duże kontrowersje wywołała ustawa o zmianie
ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach
zawodowych, zmierzająca do uelastycznienia czasu pracy. Na swoim 36. posiedzeniu Senat wniósł
do niej 1 poprawkę, przyjętą następnie przez Sejm,
dzięki której pracodawca nie będzie musiał sporządzać rozkładu czasu pracy, jeżeli pracownik złoży
pisemny wniosek o ruchomy czas pracy albo indywidualny rozkład dnia.
Nowela, która weszła w życie 23 VIII 2013 r., wydłużyła okres rozliczeniowy czasu pracy i uregulowała zasady ruchomego i przerywanego czasu
pracy. Obecnie czas pracy nie może przekraczać
8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. W myśl
nowelizacji, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi, technicznymi lub dotyczącymi
organizacji pracy, okres rozliczeniowy może być
wydłużony z 4 nie więcej jednak niż do 12 miesięcy z zachowaniem ogólnych zasad dotyczących
ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.
Wydłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy wymaga jednak porozumienia ze wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi.
W razie nieuzgodnienia jego treści pracodawca
może uzgodnić treść porozumienia z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu
kodeksu pracy albo w porozumieniu zawieranym
z przedstawicielami pracowników, wyłonionymi
w trybie przyjętym u danego pracodawcy, jeżeli nie
działają u niego zakładowe organizacje związkowe. Jak wyjaśniał senatorom podczas posiedzenia
wiceminister pracy Radosław Mleczko, nowelizacja
nie wydłuża okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy, a jedynie daje partnerom społecznym, czyli pracodawcom i pracownikom, taką możliwość.

Sprawozdawcy komisji: Ustawodawczej oraz Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie nowelizacji kodeksu pracy oraz ustawy o związkach zawodowych – senatorowie Grażyna Sztark i Jan Michalski.
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Nowe przepisy pozwalają też na stosowanie rozkładów czasu pracy na indywidualny wniosek pracownika, niezależnie od ustaleń ze związkami lub reprezentacją pracowników. Rozkład – sporządzony w formie
pisemnej lub elektronicznej na okres krótszy niż okres
rozliczeniowy – musi obejmować jednak co najmniej
1 miesiąc. Pracodawca ma przekazywać pracownikowi jego rozkład czasu pracy co najmniej na 1 tydzień
przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który go
sporządzono. W zakresie ruchomego czasu pracy
nowelizacja przewiduje 2 rozwiązania. Po pierwsze,
pracodawca może wyznaczyć pracownikom różne godziny rozpoczynania pracy w poszczególnych
dniach. Po drugie, rozkład czasu pracy może określać przedział, w którym pracownik ma rozpoczynać
pracę, a konkretną godzinę wybiera sam pracownik.
W obu wypadkach ruchomy czas pracy nie może naruszać prawa do odpoczynku dobowego i tygodniowego. Przyjęto zasadę, że ponowne wykonywanie
pracy w tej samej dobie w ramach ruchomego czasu
pracy nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.
Wykonywanie pracy w systemie ruchomym jest możliwe także na wniosek zainteresowanego pracownika,
co ma ułatwić godzenie życia zawodowego i rodzinnego. Ta ostatnia ewentualność jest możliwa zarówno
wówczas, gdy w zakładzie pracy w ogóle nie przyjęto
systemu ruchomego czasu pracy w trybie uzgodnień
ze związkami zawodowymi albo przedstawicielami
pracowników, jak i wtedy, gdy przyjęto ruchomy czas
pracy, ale pracownik wybiera inny rozkład czasu pracy niż wynikający z ustaleń na szczeblu zakładowym.
Wprowadzenie przerywanego czasu pracy stało się
także możliwe w drodze porozumienia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników
(dotychczas tylko w układzie zbiorowym pracy).
Stosowanie nowych zasad rozliczania i rozkładu
czasu pracy musi być zgłoszone przez pracodawcę
Państwowej Inspekcji Pracy „w trybie pilnym”, w ciągu 5 dni roboczych. Tyle samo czasu ma pracodawca na przekazanie PIP kopii porozumienia w sprawie
przedłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy, zawartego z zakładowymi organizacjami związkowymi.
W nowelizacji przewidziano ponadto, że czas
odpracowania zwolnienia od pracy, udzielonego
pracownikowi na jego pisemny wniosek w celu załatwienia spraw osobistych, nie może stanowić pracy
w godzinach nadliczbowych. Odpracowanie zwolnienia od pracy nie może przy tym naruszać prawa
pracownika do nieprzerwanego odpoczynku dobowego i tygodniowego.
Nowelizacja gwarantuje pracownikowi otrzymanie minimalnego wynagrodzenia za pracę także
w miesiącach, w których, ze względu na rozkład
czasu pracy, nie miał obowiązku wykonywania pracy. Zwalnia pracodawcę z obowiązku sporządzania
rozkładu czasu pracy, jeżeli wynika on z prawa pracy albo z umowy o pracę. Pracodawca może w porozumieniu z pracownikiem ustalić czas niezbędny
do wykonania powierzonych zadań, uwzględniając

Senat podczas prac nad
nowelizacją kodeksu pracy na 36. posiedzeniu.

ogólne dyrektywy wymiaru czasu pracy – w takim
wypadku rozkład czasu pracy ustala sam pracownik.
Rozwiązania zaproponowane w nowelizacji kodeksu pracy wywołały wielomiesięczne napięcie
w stosunkach rząd – związki zawodowe. Rząd przekonywał, że nowe przepisy mają pomóc przedsiębiorcom lepiej organizować pracę i rozliczać czas
pracy, a także umożliwić elastyczne reagowanie na
zmieniającą się koniunkturę gospodarczą i zachować miejsca pracy. Przeciwko nowym rozwiązaniom
protestowały związki zawodowe, twierdząc, że
wydłużenie okresu rozliczeniowego sprowadzi pracownika do roli niewolnika. W opinii związkowców,
zmiany oznaczają w praktyce wydłużenie czasu
pracy, likwidację płatnych dodatków za nadgodziny,
a tym samym znaczne obniżenie wynagrodzeń.
1 VIII 2013 r. prezydent Bronisław Komorowski
podpisał nowelizację kodeksu pracy. 1 X 2013 r. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podjęła uchwałę
w sprawie zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego zapisu wydłużającego z 4 do 12 miesięcy okresu
rozliczeniowy czas pracy. W ocenie związkowców,
te przepisy są niezgodne z Konwencją Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącą ochrony przedstawicieli pracowników w przedsiębiorstwach i przyznania im ułatwień.
1 X 2013 r. weszła w życie, przyjęta bez poprawek przez Senat na 38. posiedzeniu, ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy, która implementowała
dyrektywę Rady 2010/18/UE w sprawie wdrożenia

47

KRONIKA SENATU RP – VIII KADENCJA

38. posiedzenie Senatu.

zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego
urlopu rodzicielskiego oraz wykonywała orzeczenie
Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 IV 2010 r. Z 3 do
4 miesięcy zwiększono minimalny wymiar urlopu
rodzicielskiego, który może być wykorzystywany
jednocześnie przez oboje rodziców lub opiekunów dziecka. Jednocześnie 1 z 36 miesięcy urlopu
będzie musiał zostać wykorzystany przez drugiego
rodzica. Nowelizacja umożliwiła także korzystanie z urlopu wychowawczego w 5 częściach, a nie,
jak było poprzednio – 4. Określono także sytuacje,
w których rodzic ma prawo do urlopu wychowawczego w maksymalnym wymiarze, tj. do 36 miesięcy. Chodzi o wypadki, gdy drugi rodzic nie żyje, nie
przysługuje mu władza rodzicielska albo został tej

Senator Waldemar Kraska (w środku), sprawozdawca wniosku
mniejszości Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie nowelizacji kodeksu pracy. 38. posiedzenie Izby.

władzy pozbawiony. Usunięto też niekorzystny przepis, mówiący o proporcjonalnym obniżaniu wymiaru
urlopu wypoczynkowego, gdy po nabyciu prawa do
tego urlopu w danym roku kalendarzowym pracownik korzystał z urlopu wychowawczego, a następnie powracał w tym samym roku do pracy. W takim
wypadku urlop wypoczynkowy nie jest obecnie
pomniejszany o czas przebywania na urlopie wychowawczym. Ponadto długotrwałe, nieprzerwane
korzystanie z urlopu wychowawczego nie powoduje
już przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy, do którego pracownik nabył prawo przed urlopem wychowawczym.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
oraz niektórych innych ustaw
Nowelizacja rozszerzyła krąg osób, za które
budżet państwa opłaca składki emerytalne i rentowe w związku ze sprawowaniem opieki nad
dzieckiem. Na swoim 37. posiedzeniu Senat wprowadził do niej 6 poprawek o charakterze doprecyzowującym, uściślającym, zmierzających do
poprawienia jakości przyjętych uregulowań. Sejm
przyjął 5 z nich. Dzięki ustawie osoby nieubezpieczone, przedsiębiorcy i rolnicy uzyskali takie same
uprawnienia jak pracownicy korzystający z urlopów wychowawczych. Oznacza to, że obecnie budżet państwa opłaca składki emerytalne i rentowe
osobom rezygnującym z pracy w związku z opieką nad dzieckiem, zatrudnionym na umowę-zlecenie, prowadzącym firmy, a także dotąd nieubezpieczonym. Zmiany objęły także ubezpieczonych
w KRUS.
Nowe przepisy wprowadziły różne podstawy
wymiaru składek. Dla osób mających co najmniej
6-miesięczny staż ubezpieczeniowy bezpośrednio przed skorzystaniem z możliwości ubezpieczenia w związku z opieką nad dzieckiem to 60%
prognozowanego przeciętnego miesięcznego

48

wynagrodzenia. Dla osób bez stażu ubezpieczeniowego, bezrobotnych i ze stażem krótszym niż
półroczny to 75% minimalnego wynagrodzenia
za pracę. W wypadku osób, które mają co najmniej półroczny staż ubezpieczeniowy, budżet
finansuje składki na ubezpieczenia emerytalne,
rentowe i zdrowotne. Osobom dotychczas nieubezpieczonym bądź tym ze stażem ubezpieczeniowym krótszym niż 6 miesięcy budżet finansuje tylko składki na ubezpieczenia emerytalne.
Osoby dotąd nieubezpieczone mogą wybrać
system ubezpieczeń (ZUS lub KRUS). Do wejścia w życie przepisów tej nowelizacji prawo do
urlopu wychowawczego przysługiwało tylko osobom zatrudnionym na podstawie kodeksu pracy,
funkcjonariuszom służby celnej oraz pracującym
w spółdzielni członkom rolniczych spółdzielni
produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych.
Urlop wychowawczy trwał do 3 lat, można go
było podzielić na maksymalnie 4 części. Pracownik w tym czasie podlegał ubezpieczeniu, ale
nie otrzymywał zasiłku macierzyńskiego. Ustawa wprowadzająca roczne urlopy rodzicielskie
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wydłużyła okres, w którym można korzystać
z urlopu wychowawczego. Wcześniej musiał być
on wykorzystany, zanim dziecko skończy 4 lata,
obecnie – 5 lat. Z urlopu wychowawczego mogą
korzystać zarówno matka, jak i ojciec. Według
resortu pracy, liczba osób korzystających z urlopu wychowawczego w pełnym wymiarze systematycznie spada; w 2011 r. było ich 3 tys.
Nowelizacja weszła w życie 1 IX 2013 r., 1 przepis
zacznie obowiązywać 1 I 2014 r.
37. posiedzenie Senatu, głosowanie nad poprawkami do nowelizacji
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
Nowelizację, która weszła w życie 1 XII 2013 r.,
Sejm uchwalił na podstawie projektu senackiego,
stanowiącego wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 V 2012 r. (sygn. akt P 12/10). Dzięki
niej przedsiębiorcy korzystający m.in. ze zwolnień
lekarskich i urlopów macierzyńskich są obecnie traktowani przy naliczaniu zasiłków tak, jak osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
W wypadku zasiłków dla pracowników podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie, które pracownik osiągnąłby, gdyby
pracował pełny miesiąc kalendarzowy, nawet jeśli
niezdolność do pracy powstała przed upływem
pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia
chorobowego. Trybunał orzekł, że przepisy te są
niezgodne z konstytucją w tym zakresie, w jakim
wobec przedsiębiorców uniemożliwiają uzupełnianie podstawy wymiaru zasiłku do pełnego miesiąca
kalendarzowego.

W nowelizacji, przyjętej przez Senat bez poprawek na 37. posiedzeniu, wprowadzono więc zasadę,
zgodnie z którą do ubezpieczonych niebędących
pracownikami stosuje się obecnie takie same zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków jak w wypadku ubezpieczonych będących pracownikami.
Gdy niezdolność do pracy powstała przed upływem
pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia,
a okres ubezpieczenia chorobowego rozpoczął
się nie później niż 30 dni od ustania ubezpieczenia
chorobowego z innego tytułu, podstawę wymiaru
zasiłku stanowi pełna zadeklarowana kwota, nieograniczona do faktycznie „przepracowanych” dni
miesiąca. Przed wejściem w życie nowych przepisów tą podstawą była wartość deklarowanej kwoty
zmniejszona proporcjonalnie do przepracowanych
dni miesiąca. Ustawa objęła także inne zasiłki wypłacane na podstawie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad
wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych
w otwartych funduszach emerytalnych
Od 1 II 2014 r. będzie obowiązywać większość
przepisów nowelizacji, która, według rządu, będącego jej inicjatorem, ma zapewnić bezpieczeństwo
obecnym i przyszłym emerytom, a także finansom
publicznym i rynkom kapitałowym. Chodzi też
o zmniejszenie ponoszonych przez budżet kosztów
systemu emerytalnego oraz obniżenie poziomu długu publicznego w relacji do PKB. Ustawa przewiduje, że ubezpieczeni otrzymają wybór, czy chcą, by
część ich składki była – jak dotąd – gromadzona
w filarze kapitałowym systemu emerytalnego, czyli
w otwartych funduszach emerytalnych (OFE), czy
też przekazywana na subkonto w ZUS. Od 1 IV do

31 VII 2014 r. ubezpieczeni będą mogli złożyć
oświadczenie o dalszym przekazywaniu składki do
OFE. Jeśli tego nie zrobią, zostanie to potraktowane
jako wybór ZUS. Od 2016 r. raz na 4 lata, od 1 kwietnia do 31 lipca, będzie można zmienić decyzję. środki na subkoncie w ZUS będą podlegały identycznym
zasadom gromadzenia i podziału, jak te, które trafiają do OFE.
Nowelizacja przewiduje też, że 3 II 2014 r. OFE
przekażą do ZUS 51,5% wartości swoich aktywów
netto, w pierwszej kolejności obligacje i bony emitowane przez Skarb Państwa. Umorzone w tej
wysokości jednostki rozrachunkowe zostaną za-
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45. posiedzenie Senatu, prace nad ustawą o zmianie niektórych
ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków
zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych.

ewidencjonowane na subkontach w ZUS, bony
i obligacje skarbowe będą przekazane do nabycia
przez Skarb Państwa, a pozostałe kategorie aktywów – do Funduszu Rezerwy Demograficznej.
Podstawą wyceny wartości środków stanie się kurs
wyceny lub cena na 3 IX 2013 r., powiększona o należne odsetki na 31 I 2014 r. Następnie, 31 X 14 r.,
OFE prześlą do ZUS informację o liczbie i wartości
umorzonych jednostek rozrachunkowych, a ZUS
zewidencjonuje je do 31 III 2015 r. na specjalnych
subkontach. środki na subkontach w ZUS będą
podlegały obecnym zasadom waloryzacji wskaźnikiem równym średniorocznej dynamice wzrostu
PKB w ciągu ostatnich 5 lat. Kwoty na subkontach
nie będą mogły być niższe niż wartość umorzonych jednostek według stanu na 3 IX 2013 r. Ma
to zagwarantować, że ubezpieczeni nie stracą na
tej operacji.
W nowelizacji ustalono nową wysokość składki
przekazywanej do OFE. Osoby, które pozostaną
w OFE, będą przekazywały do niego 2,92% pensji brutto (obecnie 3,5%), przy jednoczesnym
ewidencjonowaniu pozostałej kwoty, czyli 4,38%
składki, na subkoncie prowadzonym przez ZUS.
W razie rezygnacji z OFE całość składki będzie
ewidencjonowana na tym subkoncie. Ponadto
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z 3,5% do 1,75% zostaną obniżone opłaty pobierane przez OFE od składek, a z 0,8% do 0,4% –
opłaty pobierane przez ZUS za przekazywanie
składek.
Wprowadzony zostanie tzw. suwak bezpieczeństwa, zgodnie z którym środki osób, które
wybrały OFE, przez 10 lat przed osiągnięciem
wieku emerytalnego będą stopniowo przenoszone do ZUS. Wypłatą emerytur będzie się zajmował ZUS. Po osiągnięciu wieku emerytalnego
środki stanowiące podstawę wyliczenia emerytury przez 3 lata będą podlegać dziedziczeniu
przez osoby wskazane jako uposażone, także
jeśli śmierć emeryta nastąpiła w ciągu 36 miesięcy od miesiąca otrzymania pierwszej emerytury.
Może to nastąpić również w formie tzw. wypłaty
gwarantowanej. Zmienią się też zasady ustalania
rent rodzinnych. Nowelizacja zakazuje także inwestowania przez OFE w obligacje skarbowe oraz
w inne instrumenty dłużne gwarantowane przez
Skarb Państwa. Oznacza to, że fundusze będą
mogły inwestować w większym stopniu m.in.
w akcje, obligacje samorządowe, drogowe oraz
korporacyjne. Wprowadzono jednak limity inwestowania w akcje. Nie jest to jednak stały limit
75% na wszystkie lata – ten ma dotyczyć tylko kilku miesięcy 2014 r. W następnym roku będzie to
55% , w 2016 r. – 35% , a później – 15% . Po 2017 r.
limit przestanie obowiązywać. Dopuszczono też
inwestowanie w aktywa państw Unii Europejskiej,
Europejskiego Obszaru Gospodarczego i OECD.
Limit tych inwestycji będzie powiększony z 10%
w 2014 r. do 30% w 2016 r.
Na 45. posiedzeniu Senat przyjął ustawę bez poprawek, wcześniej odrzucił wniosek o odrzucenie
nowelizacji.
Ustawę o zmianach w OFE 27 XII 2013 r. podpisał prezydent Bronisław Komorowski. Zdecydował jednocześnie, że skieruje ją do Trybunału
Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.
We wniosku, który zostanie skierowany do trybunału po opublikowaniu ustawy, podniesione zostaną kwestie zakazu inwestowania w obligacje
przez OFE i nakazu inwestowania większej części aktywów w akcje. Prezydent zwróci się też
o zbadanie, czy nie jest to zbyt duża ingerencja
państwa w swobodę działalności gospodarczej.
Postawi też pytanie o charakter własności środków zgromadzonych w OFE. Trybunał miałby się
zająć również kwestią modelu funkcjonowania
funduszy emerytalnych, a także ograniczeniem
w ustawie przedstawiania i pozyskiwania informacji, np. w reklamie. Ustawa budziła sprzeciw
wielu ekonomistów, prawników oraz autorów reformy emerytalnej z 1999 r. Wyrazili go w liście
skierowanym do prezydenta po uchwaleniu ustawy przez Sejm. Podpisało się pod nim 115 ekonomistów i 31 niezależnych prawników.
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Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
oraz niektórych innych ustaw
Na swoim 41. posiedzeniu Senat wniósł 11 poprawek do nowelizacji prawa o ruchu drogowym,
która porządkuje kwestie związane z wydawaniem
kart parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Do tej pory w Polsce wydano ich już
650 tys. Niestety, nie były one w wystarczającym
stopniu zabezpieczone i bardzo trudno zidentyfikować osoby niepełnosprawne, mogące korzystać
z pojazdów. Część kart jest używana przez kierowców w sposób niezgodny z prawem. Posługują
się oni bowiem dokumentami przerobionymi, wydanymi dla niepełnosprawnych, nad którymi nie
sprawują faktycznej opieki lub dla osób już nieżyjących. Nowelizacja ma zapobiec takim nadużyciom.
Zgodnie z nią, karty parkingowe będą wydawane
osobom niepełnosprawnym, ale tylko takim, które
mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności, przy czym w tym drugim wypadku – tylko osobom niedowidzącym lub
niewidomym, osobom z upośledzeniem narządów
ruchu lub chorobami neurologicznymi oraz osobom
o znacznie ograniczonej możliwości samodzielnego poruszania się, a więc muszącym spełnić oba te
warunki. To samo dotyczy osób niepełnosprawnych
do 16. roku życia, tu nie określa się jednak stopnia
niepełnosprawności – jako kryterium wystarczy nie-

pełnosprawność ze wskazaniem, że powoduje ona
znaczne ograniczenie możliwości samodzielnego
poruszania się.
Karty zostaną wydane także placówkom sprawujących opiekę, zajmującym się edukacją i rehabilitacją osób niepełnosprawnych, ale tylko tym, które
opiekują się niepełnosprawnymi mającymi znacznie
ograniczone możliwości samodzielnego poruszania
się. Osoba posiadająca kartę parkingową będzie
mogła korzystać z miejsc parkingowych, a ponadto zostanie zwolniona z obowiązku stosowania się
do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu i postoju. Kartę parkingową wydawać
będzie przewodniczący powiatowego zespołu ds.
orzekania o niepełnosprawności na czas określony,
nie więcej niż na 5 lat w wypadku osoby niepełnosprawnej albo na 3 lata – placówki. Za wydanie karty
parkingowej pobierana będzie opłata. Nowelizacja
zawiera katalog okoliczności, powodujących utratę
ważności karty parkingowej. Należą do nich: upływ
terminu ważności karty, zgłoszenie jej utraty, zwrot
karty, likwidacja placówki, której wydano kartę, oraz
śmierć osoby niepełnosprawnej legitymującej się
kartą. W ustawie utworzono centralną ewidencję
kart parkingowych, prowadzoną przez ministra właściwego ds. wewnętrznych w systemie teleinformatycznym. W ewidencji gromadzone będą informacje
dotyczące wydanych dotychczas kart (numer, data
wydania i termin ważności) oraz dane pozwalające na identyfikację podmiotu legitymującego się
kartą parkingową. Organ właściwy do zarządzania
ruchem na drogach, planując miejsca na postój pojazdów, będzie zobowiązany wyznaczyć stanowiska postojowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę
parkingową na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu. Liczba stanowisk
dla osób niepełnosprawnych zależeć ma od liczby
Senat podczas prac nad ustawą o zmianie ustawy – Prawo o ruchu
drogowym oraz niektórych innych ustaw. 41. posiedzenie.
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miejsc parkingowych. Na podstawie noweli osoba
niepełnosprawna legitymująca się kartą parkingową
będzie zwolniona z opłaty za korzystanie z drogi
publicznej lub drogi wewnętrznej umożliwiających
dojazd bezpośrednio do obiektów użyteczności
publicznej, w szczególności: budynków administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury,
kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego,
nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług,
turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie
kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym,
świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków,
spełniających podobne funkcje, w tym także budynków biurowych i socjalnych. Zwolnienie nie będzie
jednak dotyczyć opłat za parkowanie i korzystanie
z dróg i obiektów płatnych. Zmiany w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym nakazują przewidywać odpowiednią liczbę miejsc parkingowych dla
posiadaczy kart. Dotychczasowe karty stracą ważność nie później niż do 30 XI 2014 r. Osoby mające
aktualne orzeczenie spełniające już warunki nowych
przepisów nie będą musiały na nowo starać się o takie orzeczenie, otrzymają nowe karty na podstawie
starych orzeczeń. Na mocy noweli posługiwanie się
w sposób nieuprawniony kartą parkingową dla osób
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niepełnosprawnych będzie czynem zabronionym,
zagrożonym karą grzywny do 2 tys. zł.
Senat doprecyzował, że kartą parkingową można
oznaczać nie tylko pojazd stanowiący własność placówki zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych, ale również używany
przez nią do przewozu takich osób, ale ta zmiana
została odrzucona przez Sejm. Podobnie jak poprawka, zgodnie z którą w razie likwidacji placówki zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją
osób niepełnosprawnych podmiot zarządzający
nią byłby zobowiązany do niezwłocznego zwrotu
karty parkingowej organowi, który ją wydał. Sejm
poparł natomiast zmianę określającą maksymalną
wysokość opłaty za wydanie karty parkingowej (nie
więcej niż 1% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim
roku, ogłaszanego do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” przez prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego). Pozostałe zmiany miały charakter doprecyzowujący, uściślający i legislacyjny, zapewniały zgodność ustawy z zasadami
techniki prawodawczej i spójność terminologiczną.
Łącznie Sejm zaakceptował 7 senackich poprawek.
Nowelizacja zacznie obowiązywać 1 VII 2014 r.
Część przepisów ma inne daty wejścia w życie
(21 XII 2013 r., 1 IX 2014 r., 4 I 2016 r.).
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ROLNICTWO
Ustawa o zmianie ustawy
o zwrocie podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej

O

d 13 VI 2013 r. obowiązuje nowelizacja, która
umożliwiła zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom
rolnym. W 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1006/2011, ustalające
nowe oznaczenia kodów CN oleju napędowego. W związku z tym konieczne było dodanie
do obowiązującej do tej pory ustawy przepisu,
dzięki któremu zmiany oznaczenia oleju napędowego nie spowodowały zmian w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej. Chodziło o olej napędowy oznaczony kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49 oraz biopaliwo
oznaczone kodem CN 3824 90 91. Nowelizacja
umożliwiła producentom rolnym otrzymywanie
zwrotu podatku akcyzowego także w razie ewentualnych kolejnych zmian w oznaczeniach kodem
CN oleju napędowego.
W ustawie przewidziano również, że zwrot akcyzy nie przysługuje producentowi rolnemu będącemu spółką z o.o., jeżeli ponad połowa kapitału
zakładowego spółki, ujawnionego w Krajowym
Rejestrze Sądowym, została utracona, w tym ponad 1/4 w ciągu 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot akcyzy;

a także bez względu na formę spółki, jeżeli istnieją
podstawy do ogłoszenia jej upadłości.
Na swoim 30. posiedzeniu Senat przyjął ustawę
bez poprawek.

Senator Beata Gosiewska, sprawozdawczyni Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zwrocie
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku rolnym
Nowelizacja zmienia od 1 I 2014 r. metodę obliczania podatku rolnego. Do tej pory podatek rolny
za dany rok wynosił: od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych równowartość pieniężną
2,5 q żyta, a od 1 ha pozostałych gruntów – równowartość pieniężną 5 q żyta, obliczonych według
średniej ceny skupu żyta za pierwsze 3 kwartały
roku poprzedzającego rok podatkowy. średnią cenę
skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”
w terminie 20 dni po upływie 3. kwartału. Na podstawie nowelizacji 3 kwartały roku poprzedzającego

rok podatkowy, stanowiące okres obliczania średniej
ceny skupu żyta, zastąpiono 11 kwartałami poprzedzającymi kwartał poprzedzający rok podatkowy.
Wydłużenie okresu obliczania średniej ceny skupu
żyta ma ustabilizować i urealnić cenę skupu żyta
w dłuższej perspektywie czasowej i uniezależnić
sposób obliczania od okresowych, czy nawet chwilowych wahań cen na rynku zbóż.
Na swoim 32. posiedzeniu Senat przyjął 1 poprawkę do nowelizacji, popartą następnie przez Sejm.
Zgodnie z nią, do obliczenia podatku za rok 2013
(ustawa weszła w życie 1 X 2013 r.) zastosowano poprzednio obowiązujące przepisy.
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Ustawa o zmianie ustawy o składkach
na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013
Na swoim 45. posiedzeniu Senat poparł bez poprawek ustawę, która przedłużyła do końca 2014 r.
obowiązywanie zasad opłacania składek zdrowotnych przez rolników, stosowanych w latach
2012–2013. Potrzebę przedłużenia tego terminu
uzasadniano złożonością i wielopłaszczyznowością charakteru zmian dotyczących obowiązku
podatkowego i składkowego rolników. Projekt założeń dotyczący kompleksowego opodatkowania
dochodowego w rolnictwie przygotowano w Ministerstwie Finansów i przekazano do uzgodnienia
resortowi rolnictwa.
Nowelizowana ustawa ma związek z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 26 X 2010 r.
(sygn. akt K 58/07) o niekonstytucyjności finansowania z budżetu państwa składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników i ich domowników,
prowadzących działalność rolniczą bez względu na wysokość osiąganych przez nich przychodów. Wyrok ten wykonywała ustawa z 13 I 2012 r.
o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r., zmieniająca wysokość i sposób
opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne
rolników i ich domowników. Zgodnie z nią, w gospodarstwach rolnych o powierzchni poniżej

6 ha użytków rolnych składkę na ubezpieczenie
zdrowotne rolników i ich domowników opłaca
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
a w gospodarstwach powyżej 6 ha – rolnik. Składki domowników rolników prowadzących wyłącznie działy specjalne produkcji rolnej opłaca rolnik
prowadzący taką działalność.
Ustawa wejdzie w życie 1 I 2014 r.

Senator Andrzej Grzyb, sprawozdawca komisji rolnictwa w sprawie
nowelizacji ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013.

Ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego
Na swoim 32. posiedzeniu Senat przyjął bez
poprawek nowelizację, która dostosowała prawo
krajowe do zmian w przepisach UE dotyczących
systemu kontroli, zapewniającego przestrzeganie regulacji dotyczących rybołówstwa. Od
13 VI 2013 r. obowiązuje szereg nowych rozwiązań, dotyczących m.in. nałożenia na rybaków łowiących z kutrów bezpokładowych obowiązku
sprzedaży ryb w tzw. centrach pierwszej sprzedaży tylko wtedy, gdy wyładunki z 1 rejsu wyniosą
powyżej 300 kg dorsza lub powyżej 5 sztuk łososia. Zgodnie z nowelą, przedsiębiorca prowadzący
skup i wprowadzający do obrotu produkty rybne
pochodzące z połowów w wodach morskich wystawia obecnie „dokument sprzedaży”, a nie, jak
przedtem, „kartę sprzedaży”. Z 400 do 200 tys.
euro obniżono wysokość rocznego obrotu finansowego produktami pochodzącymi z połowów morskich, po przekroczeniu którego przedsiębiorca
wpisany do rejestru skupujących jest zobowiązany
do przesyłania elektronicznie dokumentu sprzedaży lub deklaracji przejęcia w ciągu 24 godzin.
Zmieniono też z 31 stycznia na 15 marca każdego
roku termin składania do Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa wniosku o przyznanie
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pomocy finansowej za przygotowanie programu
operacyjnego. Dzięki tej zmianie organizacje producentów mogą się ubiegać o wypłatę zaliczki na
poczet należnej rekompensaty.

32. posiedzenie Senatu, prace nad nowelizacją ustawy o organizacji
rynku rybnego. Sprawozdawca Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi senator Marek Konopka.
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Ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka
i przetworów mlecznych
Od 14 XI 2013 r. obowiązuje poparta przez
Senat na 40. posiedzeniu nowelizacja, wdrażająca przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 261/2012 w sprawie zmiany
rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu
do stosunków umownych w sektorze mleka i przetworów mlecznych, a także regulacji zawartych
w rozporządzeniach wydanych na podstawie tego
dokumentu. Ustawa przygotowuje m.in. polskich
producentów mleka do zmian, jakie nastąpią
w 2015 r. wraz ze zniesieniem tzw. kwot mlecznych. W zamian za ich zniesienie ma obowiązywać tzw. pakiet mleczny, którego przepisy umożliwią organizacjom zrzeszającym producentów
mleka negocjowanie w ich imieniu odpowiednich
cen sprzedaży surowego mleka.
W noweli określono zasady uznawania organizacji producentów i zrzeszenia organizacji producentów w sektorze mleka i przetworów mlecznych,

w tym warunki ich uznawania, kontrolę, sankcje za
nieprzestrzeganie przepisów, prowadzenie rejestrów uznanych organizacji, obowiązki przekazywania do Komisji Europejskiej informacji w zakresie
uznawania organizacji producentów i ich zrzeszeń.
W nowelizacji zlikwidowano obowiązek zamieszczenia we wniosku o wpis do rejestru podmiotów
skupujących mleko weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.
Umożliwiono także przeniesienie kwoty indywidualnej do rezerwy krajowej, jeżeli w ciągu
12 miesięcy od dnia powzięcia przez właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego
Agencji Rynku Rolnego informacji o śmierci producenta jego spadkobiercy nie złożą kopii wniosku o stwierdzenie nabycia spadku lub kopii sporządzonego przez notariusza aktu poświadczenia
dziedziczenia lub gdy niemożliwe jest ustalenie
kręgu spadkobierców.

Ustawa o zmianie ustawy o wyrobie
i rozlewie wyrobów winiarskich,
obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina
Celem noweli, popartej przez Senat bez poprawek na 45. posiedzeniu, było wdrożenie zmienionych przepisów unijnych o wspólnej organizacji
rynku wina, usprawnienie ewidencjonowania producentów oraz systemu certyfikacji wina z określonej odmiany winorośli i określonego rocznika,
a także uporządkowanie przepisów ustawy. Ustawa umożliwi małym producentom win owocowych markowych, cydru, perry i miodów pitnych
markowych zlecanie innym przedsiębiorcom
rozlewu wyrobów wyprodukowanych z surowców pochodzących z własnego gospodarstwa.
Ograniczono zakres informacji przekazywanych
do prezesa Agencji Rynku Rolnego we wniosku
o wpis do ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych w Polsce. Nie
trzeba będzie podawać numeru arkusza mapy
ewidencyjnej, potrzebnej do lokalizacji działki, na której produkuje się wino. Wydłużono też
termin składania wniosków o wpis do ewidencji
z 30 czerwca na 15 lipca.
Ponadto nowela różnicuje zakres kontroli w ramach certyfikacji wina w zależności od typu certyfikacji (określona odmiana winorośli lub określony
rocznik wina). Ustawa przewiduje też, że odnośnie
do decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru

podmiotów wykonujących działalność regulowaną będą stosowane przepisy ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej, m.in. decyzji o wykreśleniu zostanie nadany rygor natychmiastowej
wykonalności, a ponowny wpis do rejestru będzie
możliwy nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia
jej wydania.
Nowelizacja wejdzie w życie 22 I 2014 r.

Sprawozdawca Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina senator Wiesław Kilian.
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Ustawa o środkach ochrony roślin
Cel nowej ustawy o środkach ochrony roślin stanowiło wykonanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z 21 X 2009 r., dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin
i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/
EWG, a także wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE, ustanawiającej ramy
wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego
stosowania pestycydów. Przepisy implementujące postanowienia dyrektywy, dla których wyznaczono inne
terminy implementacji, weszły w życie 26 XI 2013 r. lub
zaczną obowiązywać od 1 I 2014 r.
W ustawie określono zadania i właściwość organów administracji publicznej oraz jednostek organizacyjnych w zakresie wykonania przepisów rozporządzenia nr 1107/2009, w szczególności w sprawach
zezwoleń i pozwoleń w zakresie wprowadzania do
obrotu środków ochrony roślin. Ponadto określono
zasady: wprowadzania środków ochrony roślin do
obrotu, m.in. sposobu ich opakowania i etykietowania; prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu i konfekcjonowania tych środków, a także ich zbywania; ich stosowania z wyodrębnieniem
użytkowników profesjonalnych i nieprofesjonalnych,
w tym użycia samolotów i śmigłowców; potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego
do stosowania środków ochrony roślin, w tym warunki prowadzenia działalności w tym zakresie; prowa-

Senator Grzegorz Wojciechowski, sprawozdawca Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi w sprawie ustawy o środkach ochrony roślin.

dzenia integrowanej produkcji roślin, w tym rejestracji
takiej produkcji, przyznawania certyfikatów oraz warunków prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji takiej produkcji; prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin; gromadzenia informacji
o zatruciach środkami ochrony roślin. W tym zakresie ustawa zastąpiła przepisy ustawy z 18 XII 2003 r.
o ochronie roślin, pozostawiając w niej regulację
ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi oraz
organizację Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin
i nasiennictwa. W nowym akcie prawnym znalazły się
także przepisy nowelizujące ustawę z 16 XI 2006 r.
o opłacie skarbowej, dotyczące określenia m.in. opłat
za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie konfekcjonowania lub wprowadzania środków
ochrony roślin do obrotu czy za wpis do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami w rozumieniu
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
prowadzących działalność w zakresie badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, a także prowadzenia
szkoleń w zakresie środków ochrony roślin.
Na swoim 27. posiedzeniu Senat uchwalił 3 poprawki do ustawy, zaakceptowane następnie przez
Sejm. Przewidywały one, że w relacjach z organami
administracji będzie używany zawsze język polski
i dodatkowo, fakultatywnie język angielski. Jak przypomniano w uzasadnieniu poprawek, art. 27 konstytucji stanowi, że w Polsce językiem urzędowym jest
język polski. Ustawa uchwalona przez Sejm w szeregu przepisów wprowadzała odstępstwo od tej zasady,
nakazując w postępowaniu administracyjnym składanie wniosków, pism lub dokumentacji w języku angielskim obligatoryjnie lub fakultatywnie, według wyboru
strony, zamiast języka polskiego. Zdaniem Senatu,
stosowanie wyłącznie języka angielskiego jest niedopuszczalne, a postępowanie przed polskimi organami administracji musi przebiegać w języku polskim.
Uznano jednocześnie, że w pewnych wypadkach
wnioskodawca będzie chciał złożyć dokumentację
w języku angielskim, i dlatego to umożliwiono.
Ustawa obowiązuje od 27 IV 2013 r., część przepisów ma inne daty wejścia w życie (26 XI 2013 r.,
1 I 2014 r.).

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
oraz niektórych innych ustaw
Nowelizacja, która wejdzie w życie 24 I 2014 r.,
ma zapewnić efektywne i jednolite stosowanie
w Polsce przepisów unijnych, określających wytyczne sanitarne dla produktów ubocznych po-
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chodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do
spożycia przez ludzi (m.in. mączki mięsno-kostne),
a także regulacji dotyczących zwalczania chorób
zakaźnych zwierząt. Ustawa zmieniła system kar
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43. posiedzenie Senatu.

za naruszenia przepisów dotyczących produktów
ubocznych pochodzenia zwierzęcego i pochodnych. Zgodnie z nią, kary w postaci decyzji administracyjnych nakładają lekarze weterynarii lub
graniczni lekarze weterynarii. Ustawa przewiduje
kary pieniężne w wysokości 15- lub 30-krotności
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedzający. Wysokość kar za poszczególne naruszenia zostanie określona w rozporządzeniu ministra rolnictwa i będzie
zróżnicowana w zależności od stopnia zagrożenia
wywołanego przez dane naruszenie dla bezpieczeństwa zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt
oraz rozmiaru korzyści, jakie podmiot dokonujący
naruszenia osiągnął lub mógł osiągnąć.
Zgodnie z ustawą powiatowy lekarz weterynarii
może m.in. zakazać właścicielowi zwierząt gospodarskich ich przemieszczania, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że zwierzęta te były żywione niedozwolonymi produktami ubocznymi pochodzenia
zwierzęcego lub produktami pochodnymi. Chodzi
o zapobieżenie zdarzającym się dotychczas sytu-

acjom, w których zwierzęta po stwierdzeniu przez
organy Inspekcji Weterynaryjnej nieprawidłowości
w ich żywieniu były natychmiast przemieszczane
w nieznane miejsca. W tym wypadku działania organów Inspekcji Weterynaryjnej mają na celu przeciwdziałanie poddaniu takich zwierząt ubojowi oraz
wykorzystaniu pochodzących od nich produktów
do wytwarzania żywności. Ponadto doprecyzowano przepisy dotyczące sprawowania nadzoru przez
głównego lekarza weterynarii nad obiektami, pomieszczeniami oraz laboratoriami wykonującymi
badania i inne czynności związane z żywym czynnikiem zakaźnym, jego materiałem genetycznym, antygenami lub szczepionkami wytwarzanymi z takich
antygenów.
Na podstawie nowelizacji wojewoda zyskał też
możliwość wyznaczania granic terenów odosobnionych, na których, pod nadzorem lekarza weterynarii,
będą mogły obowiązywać łagodniejsze wymagania
dotyczące usuwania zwłok zwierząt np. przez spopielenie. Chodzi tu o obszary z niewielką populacją
zwierząt, położone daleko od przedsiębiorstw zajmujących się utylizacją. Ponadto nowelizacja upoważniła głównego lekarza weterynarii do opracowywania programów zwalczania chorób zakaźnych
zwierząt innych niż wymienione w ustawie. Będzie
to mógł zrobić na wniosek organizacji zrzeszającej
podmioty prowadzące działalność w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich.
Na swoim 43. posiedzeniu Senat wprowadził 5 poprawek do nowelizacji, zaakceptowanych następnie
przez Sejm. Przyjęte zmiany miały charakter redakcyjny i ujednolicający terminologię ustawy. Ponadto
Izba uwzględniła w brzmieniu przepisu zakres zadań
Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także wprowadziła wyjątek od zasady stosowania ustawy względniejszej wobec sprawcy czynu zabronionego.
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WOJSKO
Ustawa o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej
oraz niektórych innych ustaw

N

owelizacja przewiduje zmiany systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi, mające
na celu usprawnienie ich funkcjonowania. Wprowadzono rozdzielenie funkcji planistycznej, dowodzenia ogólnego i dowodzenia operacyjnego. Zamiast
obecnych dowództw rodzajów Sił Zbrojnych: Wojsk
Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej
i Wojsk Specjalnych reforma, opracowana przez
Ministerstwo Obrony Narodowej i Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, przewiduje powołanie 2 dowództw: Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił
Zbrojnych, odpowiedzialnego za przygotowywanie
armii do działań i jej funkcjonowanie w czasie pokoju, oraz Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił
Zbrojnych, które przejmuje dowodzenie w czasie
kryzysów, wojny i – tak jak obecnie – nad siłami wydzielonymi do misji zagranicznych.
Inspektoraty poszczególnych rodzajów sił zbrojnych zostają umiejscowione w dowództwie generalnym. Nie będzie, tak jak obecnie, odrębnego inspektoratu służby zdrowia, a jego szefostwo zostanie
podporządkowane inspektoratowi wsparcia, odpowiadającemu za logistykę.
Zmieni się rola Sztabu Generalnego WP, który będzie się skoncentrować na planowaniu strategicznym,
opracowywaniu wieloletnich programów rozwoju sił
zbrojnych oraz doradzaniu ministrowi obrony, premierowi i prezydentowi. Minister będzie kierował
armią za pośrednictwem 2 najwyższych dowódców
i szefa Sztabu Generalnego WP. Na nowo został określony zakres wykonywanych zadań, tak jak dotychczas, przy pomocy Sztabu Generalnego WP.
W nowelizacji dokonano zmiany mechanizmu
przechodzenia ze stanu P (pokój) do stanu W (wojna) poprzez dodanie podstawy prawnej, umożliwiającej prezydentowi RP – na wniosek prezesa Rady
Ministrów – wskazanie osoby przewidzianej do
mianowania na stanowisko naczelnego dowódcy sił
zbrojnych na czas wojny. Ministrowi obrony narodowej będą podlegać bezpośrednio: szef Sztabu Generalnego WP, dowódca generalny Rodzajów Sił Zbroj-

37. posiedzenie Senatu, prace nad ustawą o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej, sprawozdawca komisji obrony
senator Stanisław Zając.

nych i dowódca operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych,
a także Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba
Wywiadu Wojskowego i Żandarmeria Wojskowa.
Na 37. posiedzeniu Izba poparła ustawę bez poprawek. Nowe przepisy wejdą w życie 1 I 2014 r. 25 X 2013 r.
Klub Parlamentarny PiS zaskarżył ustawę do Trybunału
Konstytucyjnego z powodu zawartej w niej sprzeczności – ustawa likwiduje urzędy dowódców rodzajów sił
zbrojnych, a według konstytucji mianuje ich prezydent.
Do końca 2013 r. Trybunał Konstytucyjny nie podjął decyzji w tej sprawie (sygn. akt K 53/13).

Ustawa o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy
zawodowych oraz niektórych innych ustaw
Nowelizacja ma na celu dostosowanie przepisów do aktualnych potrzeb służby, usunięcie
barier w jej przebiegu, uczynienie jej bardziej
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atrakcyjną i ustabilizowanie sytuacji kadry. Przyjęte zmiany są efektem dotychczasowych doświadczeń związanych z wykonywaniem ustawy,
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wynikających głównie z pełnego uzawodowienia
Sił Zbrojnych. Zmiany obejmują m.in. zwiększenie częstotliwości opiniowania służby żołnierzy
zawodowych, które będzie dokonywane co roku.
Dwukrotna zła opinia będzie oznaczać zwolnienie. Podpisanie kolejnego kontraktu oraz przejście
do służby stałej uzależnione zostanie od uzyskania co najmniej dobrej oceny w ostatniej opinii
służbowej. Nowelizacja ustanawia też możliwość
zaskarżenia opinii ostatecznej, zawierającej ogólną ocenę niedostateczną, do dowódcy jednostki
wojskowej oraz wyłącza z systemu opiniowania
sędziów sądów wojskowych, asesorów i prokuratorów wojskowych. Przewiduje odejście od zasady
tożsamości stopnia ze stanowiskiem, co oznacza,
że szeregowi, podoficerowie i oficerowie młodsi
(do stopnia kapitana) będą mogli awansować bez
zmiany stanowiska. Umożliwia zaszeregowania
stanowisk służbowych oficerów młodszych do
2 stopni wojskowych, a podoficerów – do 3 stopni
wojskowych. Ponadto ustawa znosi zasadę kadencyjności dla podoficerów, dla oficerów zaś wprowadza możliwość wielokrotnego powtarzania kadencji na tym samym stanowisku – nie będzie to
dotyczyć najwyższych dowódców powoływanych
przez prezydenta, dla nich pozostanie ograniczenie do 2 kadencji. Oficerem będzie mógł zostać
tylko żołnierz z dyplomem magistra, dotychczas
wystarczył licencjat.
Nowelizacja umożliwia też wyznaczenie na niższe stanowisko służbowe żołnierzy zawodowych, za
ich zgodą, w razie likwidacji lub zmiany dotychczas
zajmowanych przez nich stanowisk służbowych
oraz wyznaczenia żołnierzy służby kontraktowej
na stanowisko inne niż określone w kontrakcie bez
konieczności uzyskiwania ich zgody, gdy będzie to
efektem uznania ich za niezdolnych do służby na
dotychczas zajmowanym stanowisku lub w związku
z likwidacją zajmowanego stanowiska albo wymierzeniem kary dyscyplinarnej w postaci zwolnienia
z zajmowanego stanowiska służbowego. Zniesiona zostanie zasada automatycznego zwolnienia ze
służby w razie dwukrotnego niezaliczenia egzaminu
ze sprawności fizycznej lub niezłożenia w terminie
oświadczenia majątkowego. Te braki będzie można
uzupełnić.
Żołnierzy służby stałej nadal będzie można
przenosić do rezerwy kadrowej na okres do 2 lat,
a żołnierzy służby kontraktowej – do 6 miesięcy.
Wyjątek dotyczyłby żołnierzy służby stałej, kontraktowej kierowanych na studia, kursy lub szkolenia w kraju albo za granicą – będą pozostawać
w rezerwie kadrowej na czas pobierania nauki.
Ponadto nowelizacja daje żołnierzom prawo do
urlopu ojcowskiego w takim samym wymiarze, jaki
przysługuje cywilom (2 tygodnie). Kobiety – żołnierze w ciąży nie będą musiały co 3 miesiące stawiać się przed komisją lekarską. Zmiany pozwolą
także ministrowi obrony narodowej awansować na

Senator Henryk Górski, sprawozdawca Komisji Obrony Narodowej
w sprawie nowelizacji ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

wyższe stopnie za życia żołnierzy, którzy z narażeniem życia i zdrowia dokonali czynów bohaterskich. Do tej pory taki awans był możliwy jedynie
pośmiertnie.
W ustawie doprecyzowano ponadto przepisy pozwalające na powoływanie funkcjonariuszy innych
służb mundurowych z zachowaniem posiadanego
stopnia do kontraktowej zawodowej służby wojskowej, a do służby stałej, w wypadkach szczególnie
uzasadnionych, za zgodą ministra obrony narodowej. Wprowadzono też przepis, że podstawę ustalenia wysokości świadczeń przysługujących z tytułu zwolnienia ze służby żołnierzom odchodzącym
z niej bezpośrednio po objęciu wyższego stopnia
wojskowego stanowić będzie uposażenie należne
żołnierzowi na poprzednio zajmowanym stanowisku
służbowym – w wypadku wypowiedzenia stosunku
służbowego w okresie do 12 miesięcy od dnia objęcia przez tego żołnierza zawodowego wyższego stanowiska służbowego albo stanowiska służbowego
o tym samym stopniu etatowym, ale z wyższą grupą
uposażenia.
Na 40. posiedzeniu Izba wprowadziła do nowelizacji 2 poprawki, przyjęte następnie przez Sejm.
Pierwsza przedłuża byłym żołnierzom, którzy doznali stałego lub długotrwałego uszczerbku na
zdrowiu, np. byli ranni lub zachorowali podczas
służby na misjach zagranicznych, możliwość wystąpienia do ministra obrony narodowej z wnioskiem
o powrót do służby z kategorią: „zdolny z ograniczeniem”. Będzie na to czas do końca 2014 r. Druga
poprawka dotyczy wypłaty ekwiwalentów za urlopy niewykorzystane przez żołnierzy zwalnianych
ze służby. Zyskają oni prawo, by w ciągu 6 miesięcy
wystąpić o wypłatę ekwiwalentu za tę część niewykorzystanego urlopu, za którą nie dostali go do tej
pory. Zmiana wiąże się z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za niezgodny z konstytucją zapis ograniczający ekwiwalent do 3 ostatnich
lat kalendarzowych.
Nowe przepisy weszły w życie 5 XII 2013 r.,
a część z nich zacznie obowiązywać 1 I 2014 r.
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BEZPIECZEŃSTWO
Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

U

stawa, realizująca wyroki Trybunału Konstytucyjnego z 2010 r. i 2012 r., weszła w życie 5 VI 2013 r.
Określa m.in., jakie środki, kiedy i na jakich zasadach
mogą wykorzystywać funkcjonariusze każdej z ponad
20 formacji, oraz ustala kroki, jakie należy podjąć przed
sięgnięciem po środki przymusu lub broń i po nim. Użycie przez służby konkretnego środka przymusu lub broni palnej musi być adekwatne do stopnia zagrożenia,
a zastosowany środek powinien się charakteryzować
realnie najmniejszą dolegliwością. Ustawa zakazuje
użycia broni palnej przez oddziały zwarte jakiejkolwiek
formacji. Od tej zasady przewiduje 2 wyjątki. Po pierwsze, na wypadek bezpośredniego zagrożenia życia, np.
gdyby któryś z dowódców odłączył się od oddziału
i znalazł się w niebezpieczeństwie. Po drugie, w czasie
stanu wyjątkowego strzelać mogą oddziały policji lub
wojska. Reguły postępowania w tej sytuacji, włącznie
z obowiązkiem oddania salwy ostrzegawczej, określono w ustawie. Ustawa pozostawiła obowiązek oddania
strzału ostrzegawczego. Funkcjonariusz przed użyciem
broni palnej musi okrzykiem, np. „Policja!”, podać formację, do której należy. Ten, kto nie podporządkuje
się wezwaniu, powinien zostać ostrzeżony o oddaniu
strzału ostrzegawczego: „Stój, bo strzelam!”. Jeśli zignorowane zostanie również to ostrzeżenie, funkcjonariusz powinien oddać strzał ostrzegawczy w bezpiecznym kierunku. Zgodnie z ustawą, od tej procedury lub
jej poszczególnych elementów, w szczególności od
oddania strzału ostrzegawczego, można odstąpić, jeżeli ich wykorzystanie „groziłoby bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia uprawnionego lub
innej osoby”.
Ustawa wprowadziła zakaz używania środków
przymusu bezpośredniego – z wyjątkiem siły fizycznej w postaci technik obezwładniających – wobec
kobiet w widocznej ciąży i osób, których wygląd
wskazuje, że mają 13 lat lub mniej albo są niepełnosprawne ruchowo. Ostrzejsze środki przymusu bezpośredniego można zastosować wobec nich tylko
wtedy, gdy będą zagrażać życiu lub zdrowiu innych,
a użyć broni palnej jedynie dla odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie lub zdrowie.
Na podstawie nowych przepisów BOR i ABW nie
mogą już używać kaftanów bezpieczeństwa i pasów
obezwładniających, Służba Więzienna – paralizatorów, a Inspekcja Transportu Drogowego kolczatek,
kajdanek na nogi i pojazdów służbowych, np. do
blokowania drogi. Prawo do używania paralizatorów
zyskały natomiast m.in. ABW, BOR i straże: Ochrony
Kolei, Marszałkowska, Leśna i Łowiecka. ABW może
też wykorzystywać psy służbowe. Ustawa zakazuje
stosowania tzw. prowadnic, broni gazowej, blokad
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stawu kolanowego i zasłon na twarz. Wprowadziła
nowe środki przymusu bezpośredniego, np. materiały wybuchowe do pokonywania zamknięć budowlanych i innych przeszkód oraz środki pirotechniczne do ogłuszania lub chwilowego oślepiania. Nowe
przepisy pozwalają na użycie oddziałów wojska,
gdyby siły policji okazały się niewystarczające.
Senat na swoim 33. posiedzeniu wprowadził do
ustawy 24 poprawki. Sejm przyjął 21 z nich, m.in.
zmianę nakładającą na kierownika policyjnej izby
dziecka obowiązek informowania sędziego rodzinnego o każdym wypadku użycia wobec nieletniego
środka przymusu bezpośredniego, tak jak w wypadku
nieletnich umieszczonych w zakładach poprawczych,
schroniskach dla nieletnich i młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Inna zaakceptowana senacka
poprawka zobowiązała do udzielenia niezwłocznej
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Prace nad ustawą o środkach przymusu bezpośredniego i broni
palnej, m.in. sprawozdawcy komisji samorządu i praw człowieka
– senatorowie Zbigniew Meres i Robert Mamątow. 33. posiedzenie Izby.

pomocy medycznej nie tylko nieletnim, ale także
kobietom w widocznej ciąży, wobec których użyto
kaftana bezpieczeństwa lub pasa obezwładniającego. Senat doprecyzował też definicję wykorzystania
broni palnej. Wskazując na rodzaj użytej amunicji,
rozstrzygnięto wątpliwości dotyczące wyboru zasad
zachowania przez uprawnionego podczas wykorzystania broni. Senatorowie zredagowali też przepisy,
dzięki czemu w jasny i przystępny sposób zostały
określone zasady dotyczące stosowania środków
przymusu bezpośredniego wobec kobiet w ciąży,
nieletnich, których wygląd wskazuje na wiek poniżej
13 lat, oraz osób o widocznej niepełnosprawności.
Rozszerzyli też uprawnienie funkcjonariuszy do uzyskania pomocy psychologicznej i prawnej o sytuacje,
w których nastąpiła śmierć lub zranienie osoby w wyniku wykorzystania broni palnej albo śmierć osoby
w wyniku wykorzystania środka przymusu bezpośredniego. Ponadto Senat zadecydował o pozostawieniu
Służbie Więziennej prawa do używania psa służbowego jako środka przymusu bezpośredniego, co argumentowano potrzebą stopniowego, a nie nagłego
odchodzenia od wykorzystywania psów służbowych
(duża populacja i trudności adaptacyjne związane
z ewentualnym przeniesieniem do wykonywania innego rodzaju zadań). Sejm odrzucił m.in. poprawkę,
która zobowiązywała Ministerstwo Spraw Wewnętrznych do przedstawienia Sejmowi i Senatowi po roku
od wejścia w życie ustawy oceny jej funkcjonowania,
szczególnie pod względem zasadności i skuteczności
wprowadzonych rozwiązań.

Ustawa o systemie powiadamiania ratunkowego
Ustawa reguluje zagadnienia dotyczące systemu
powiadamiania ratunkowego, określa jego organizację, zadania i funkcjonowanie. System ten będzie
finansowany z budżetu państwa. Podstawowym zadaniem systemu pozostaje obsługa zgłoszeń alarmowych pod numerami: 112, 997, 998 i 999. Będą mogły być też obsługiwane numery: 991, 992, 993, 994
i 987 oraz inne numery alarmowe podmiotów, do
których zadań należy ochrona życia, zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego, mienia i środowiska. Zgłoszenia będą przyjmować operatorzy
wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego (CPR). Centrów ma być 17 – 2 dla województwa
mazowieckiego i po 1 dla pozostałych. Wszystkie
będą pracować według tych samych procedur. Operator CPR będzie dokonywać pełnej kwalifikacji
zgłoszenia, a następnie przekazywać informację do
dyspozytora właściwej służby.
Organem nadzorującym i koordynującym funkcjonowanie systemu jest minister właściwy ds. administracji publicznej, który planuje i organizuje
system na terenie kraju, zapewnia upowszechnianie wiedzy o numerach alarmowych oraz publikuje
na swej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji

Publicznej statystyki dotyczące funkcjonowania
systemu. Centra powiadamiania ratunkowego będą
tworzyć wojewodowie. Określą ich lokalizację
i szczegółową organizację, a w razie potrzeby –
będą tworzyć oddziały. Wojewodowie będą mogli,
w drodze porozumienia, powierzyć organizowanie
i prowadzenie centrum staroście lub prezydentowi
miasta na prawach powiatu, służbie, inspekcji lub
straży wchodzącej w skład zespolonej administracji
wojewódzkiej.
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Centra mają współpracować z Policją, Państwową
Strażą Pożarną oraz jednostkami Państwowego Ratownictwa Medycznego. Ustawa dopuszcza także
współpracę z innymi podmiotami, np. ze strażami
miejskimi czy pogotowiem energetycznym. Centra
będą działały według zasady wzajemnej zastępowalności. Zgłoszenie, które z jakiejkolwiek przyczyny nie będzie mogło być odebrane w CPR właściwym dla miejsca pobytu osoby dzwoniącej, zostanie
automatycznie przekierowane do innego centrum.

W ustawie określono wymagania stawiane operatorom numerów alarmowych. Operatorem będzie
mogła być osoba co najmniej ze średnim wykształceniem, posługująca się co najmniej 1 językiem
obcym, która odbyła szkolenie i zdała odpowiedni
egzamin oraz ma, wydany na 3 lata, certyfikat operatora numerów alarmowych.
Senat przyjął ustawę na 44. posiedzeniu bez poprawek. Wejdzie ona w życie 1 I 2014 r., część przepisów zacznie obowiązywać 1 I 2015 r.

Ustawa o postępowaniu wobec osób
z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia,
zdrowia lub wolności seksualnej innych osób
Ustawa, która wejdzie w życie 22 I 2014 r., wprowadza nowe, postpenalne środki zabezpieczające
w postaci nadzoru prewencyjnego wykonywanego
przez policję albo umieszczenia w powoływanym
ustawą Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym. Ich wprowadzenie ma służyć ochronie społecznego bezpieczeństwa poprzez nadzorowanie albo izolowanie osób, które,
odbywając karę pozbawienia wolności, wykazują
zaburzenia psychiczne w postaci upośledzenia
umysłowego, zaburzenia osobowości albo zaburzenia preferencji seksualnych o charakterze lub
nasileniu wskazującym, że zachodzi wysokie lub
bardzo wysokie prawdopodobieństwo popełnienia
przez tę osobę, po opuszczeniu zakładu karnego,
czynu zabronionego z użyciem przemocy lub groźbą jej użycia przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności
seksualnej, zagrożonego karą pozbawienia wolności powyżej 10 lat.
Ustawa ma służyć dalszej detencji (przymusowe
osadzenie w szpitalu psychiatrycznym) osób skazanych na karę śmierci, którym na podstawie ustawy z 1989 r. o amnestii zamieniono ją na karę 25 lat
pozbawienia wolności wobec braku w ówczesnym
kodeksie karnym kary w postaci dożywotniego
pozbawienia wolności. Warunkiem zastosowania
detencji albo nadzoru prewencyjnego będzie wydanie w trakcie odbywania przez daną osobę kary
pozbawienia wolności takiej opinii psychiatrycznej i psychologicznej o osobie osadzonej, która
stanie się dla dyrektora zakładu karnego podstawą wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem
o uznanie tej osoby za stwarzającą zagrożenie dla
innych. Po zasięgnięciu opinii 2 biegłych lekarzy
psychiatrów, biegłego psychologa, biegłego lekarza seksuologa oraz po przeprowadzeniu rozprawy sąd zasięgający tej opinii dokona oceny i wyda
postanowienie, w którym uzna, czy dana osoba
stwarza zagrożenie. W razie decyzji twierdzącej
sąd zdecyduje o tym, jaki rodzaj środka zabezpieczającego należy zastosować: czy nadzór prewen-
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cyjny, który nie wiąże się z pozbawieniem wolności, czy też umieszczenie w ośrodku zapobiegania
zachowaniom dyssocjalnym, co jednak de facto
wiąże się z pozbawieniem wolności. Nadzór prewencyjny i umieszczenie w ośrodku sąd orzeka
bezterminowo. Jeżeli sąd ustali, że dalszy pobyt
osoby w ośrodku nie jest konieczny, to wypisuje ją
i decyduje o zastosowaniu nadzoru prewencyjnego. Nadzór prewencyjny będzie sprawowała Policja w miejscu stałego pobytu osoby stwarzającej
zagrożenie.
Ustawa powołuje Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym. Jego zadaniem ma
być prowadzenie w warunkach odosobnienia postępowania terapeutycznego wobec umieszczonych
w nim osób, które uznano za stwarzające zagrożenie. Pracownikami ośrodka będą lekarze, pielęgniarki, psychologowie, pedagodzy, terapeuci, sanitariusze i pracownicy ochrony – zatrudnieni spośród
osób wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
W ustawie określone zostały zasady pobytu
w ośrodku, zasady stosowania przymusu bezpośredniego wobec osób w nim umieszczonych,
a także przypadki stosowania przymusu bezpośredniego i jego rodzaje (przytrzymanie, przymusowe
zastosowanie produktów leczniczych, unieruchomienie, izolacja, użycie kajdanek, pałki służbowej
i ręcznego miotacza substancji obezwładniających). O zastosowaniu przymusu bezpośredniego
trzeba będzie poinformować kierownika ośrodka,
który na piśmie oceni zasadność jego zastosowania, oraz opisać w notatce służbowej załączanej
do dokumentacji medycznej osoby umieszczonej
w ośrodku.
Senat rozpatrzył ustawę podczas 43. posiedzenia i wprowadził do niej 17 poprawek. Wcześniej
odrzucono wniosek o odrzucenie ustawy. Sejm
przyjął 14 senackich poprawek, m.in. rozstrzygającą w sprawie budzącego wątpliwość pojęcia: „kara
pozbawienia wolności” użytego w ustawie. Do ka-
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talogu osób, które mogą być uznane za stwarzające
zagrożenie, oprócz skazanych na terminową karę
pozbawienia wolności Izba dodała osoby skazane
na karę 25 lat pozbawienia wolności. Ograniczyła
też tak określony katalog wyłącznie do skazanych
odbywających karę w systemie terapeutycznym.
Kolejna przyjęta poprawka polegała na zastąpieniu
wyrazu: „stwierdzono” słowem: „występowały”,
co usunęło wątpliwości interpretacyjne związane
z czasem stwierdzenia istnienia zaburzeń psychicznych. Senat uznał, że użyte w ustawie określenie
może sugerować, iż zaburzenia psychiczne osadzonego miały charakter jednorazowy, przejściowy
lub stwierdzone zostały po raz pierwszy dopiero
podczas postępowania wykonawczego, a chodzi
o utrzymujące się zaburzenia w trakcie postępowania wykonawczego. Inne senackie poprawki doprecyzowały kwestie obowiązku lub uprawnienia
prokuratora czy pełnomocnika do uczestniczenia
w danym postępowaniu lub rozprawie, uściśliły, kto
ma uprawnienia do wnoszenia wniosków, zażaleń,
a także określiły organ, do którego wnoszone są

wnioski. Ponadto 1 z poprawek umożliwi posługiwanie się numerem PESEL przy dokumentowaniu
zastosowania przymusu bezpośredniego wobec
osoby umieszczonej w ośrodku.

Senator Michał Seweryński, sprawozdawca komisji praw człowieka w sprawie ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami
psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności
seksualnej innych osób.
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SPRAWY OBYWATELSKIE
Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania
przez młodych ludzi

O

d 23 XI 2013 r. obowiązuje, poparta przez Senat
bez poprawek na 41. posiedzeniu, ustawa zakładająca zobowiązanie państwa w zakresie finansowego
wsparcia młodych ludzi nabywających pierwsze własne mieszkanie, a także zwiększenie dostępności lokali
mieszkalnych na rynku. Ustawa zastąpiła zakończony
w 2012 r. program „Rodzina na swoim”. Wywołała
jednak pewne kontrowersje, związane m.in. z ograniczeniem programu wspierającego młodych ludzi w zakupie pierwszego mieszkania do rynku pierwotnego
i wykluczenia z niego możliwości zakupu lokali na rynku wtórnym. Przewidywane tą ustawą formy wsparcia
w wypadku zakupu lokalu, mieszkania lub domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym to dofinansowanie wkładu własnego, dofinansowanie w postaci spłaty
części kredytu w terminie późniejszym, gdy w rodzinie
pojawi się 3. dziecko, także przysposobione. Dofinansowanie wkładu będzie przyznawane na podstawie
wniosków składanych do września 2018 r., począwszy
od stycznia 2014 r., ludziom młodym, do 35. roku życia,
w wypadku małżeństw liczy się wiek osoby młodszej.
Warunkiem otrzymania wsparcia jest zaciągnięcie kredytu w banku komercyjnym w polskich złotych na 15 lat
na podstawie umowy kredytowej, której stroną jest
nabywca, oraz przystąpienie do transakcji od razu lub
w terminie odłożonym. Oznacza to, że rodzina, obejmując lokal na rynku pierwotnym, może go najpierw
wynajmować, a dokonać zakupu tego lokalu później, po
otrzymaniu wsparcia do wkładu własnego. Nie dotyczy
to jednak domu jednorodzinnego. Nie można łączyć
kredytów. Co najmniej 50% ceny zakupu ma stanowić
kredyt. Istnieje możliwość wypowiedzenia kredytu bez
konsekwencji. Jeśli młoda osoba nie ma zdolności kredytowej, to, na mocy ustawy, członkowie jej rodziny
(ojciec, matka i inne osoby bliskie) mogą przystąpić do
kredytu, aby uzyskać mieszkanie, podpisać umowę kredytową i uzyskać wsparcie państwa.
Powierzchnia lokalu mieszkalnego, o którym mowa,
nie może przekroczyć 75 m2, a w wypadku domu
– 100 m2 powierzchni użytkowej. Jeśli składający
wniosek beneficjent ma troje lub więcej dzieci, to
ustalany limit powierzchni zwiększa się o 10 m2, w wypadku rodzin z trojgiem dzieci wynosi zatem 85 m2 dla
lokalu mieszkalnego i 110 m2 w odniesieniu do domu
mieszkalnego. Cenę mieszkania, czyli tzw. limit
cenowy, określono jako iloczyn współczynnika 1,1
oraz powierzchni użytkowej mieszkania i średniego
wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia
1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego
w danej gminie, w której położone jest mieszkanie.
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Jeżeli ktoś już dokonał najmu w tzw. lokalu
nieskażonym (pierwszy najem), nie jest wyłączony
z możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe,
również może je uzyskać w ramach tej ustawy. Obsługą
programu zajmują się banki komercyjne, operatorem
całego systemu, obsługi i funduszu dopłat został
Bank Gospodarstwa Krajowego. Dofinansowanie
wkładu własnego wynosi 10% kwoty określonej
jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego
kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej
w budynkach mieszkalnych w dniu złożenia
wniosku, obowiązującego w gminie, na terenie
której położone jest mieszkanie, oraz powierzchni
mieszkalnej. Beneficjent chcący skorzystać z dopłat

może złożyć kilka wniosków w różnych bankach
komercyjnych, ale liczy się data złożenia pierwszego
wniosku. Wartość graniczna określona jest wielkością
50 m2. W wypadku wsparcia dla lokali o powierzchni do 50 m2 bierze się pod uwagę całą powierzchnię
mieszkania, w odniesieniu do lokali większych
niż 50 m2 uwzględnia się 50 m2. Jeśli nabywca lokalu
wychowuje co najmniej 1 dziecko, wsparcie wynosi
nie 10%, a 15% iloczynu, o którym mowa. Dodatkowo
można będzie skorzystać ze wsparcia części kredytu,
jeżeli w ciągu 5 lat od daty zawarcia umowy przeniesienia własności w danej rodzinie pojawi się 3. lub
kolejne dziecko. W tym wypadku wielkość wsparcia
w spłacie części kredytu wynosi 5% iloczynu.
Przewidziano również zwrot dofinansowania, gdy
beneficjent w ciągu pierwszych 5 lat po otrzymaniu
wsparcia nie dopełni pewnych warunków: dokona zbycia praw własności; wynajmie mieszkanie lub użyczy
mieszkania innej osobie; dokona zmian w sposobie
użytkowania; uzyska prawo własności lub współwłasności do innego lokalu – nie dotyczy to spadku. Zwrot
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Senator Leszek Czarnobaj, sprawozdawca komisji: rodziny, budżetu
oraz gospodarki w sprawie ustawy o pomocy państwa w nabyciu
pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

dofinansowania następuje wówczas proporcjonalnie
do czasu, w jakim te warunki nie były spełniane. Po
5 latach te zmiany mogą się już odbywać dowolnie.
Ustawa przewiduje też zwrot osobom fizycznym
niektórych wydatków (część podatku VAT), ponie-

sionych w związku z budową pierwszego domu
jednorodzinnego, nadbudową, rozbudową na cele
mieszkalne, przebudową budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne, przebudową w całości
lub w części. Jeśli chodzi o powierzchnie, to są one
takie, jak te w wypadku dofinansowania części kredytu czy części wkładu własnego: 75 m2 i 100 m2
oraz 85 m2 i 110 m2, gdy w rodzinie jest troje dzieci. Ważne jest zastrzeżenie, że beneficjentem tego
wsparcia nie może być osoba, której przysługuje
spółdzielcze prawo własności do lokalu, lub jest
ona właścicielem lub współwłaścicielem co najmniej 1 lokalu.
Na 2014 r. w ustawie przewidziano wsparcie w wysokości 600 mln zł, ale z zastrzeżeniem, że do wykorzystania będzie maksymalnie 95%, 5% pozostawia
się na różnego rodzaju zdarzenia. Z 95% wsparcia
50% jest przekazywane w danym roku, a pozostałe
środki mogą być wykorzystywane również potem,
w wypadku zdecydowania się na wejście do programu przez najemców tzw. pierwszych lokali.

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych
Nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych
zastąpi obowiązującą regulację z 2005 r. Nowe przepisy w sposób kompleksowy regulują zakładanie,
funkcjonowanie i likwidację rodzinnych ogrodów
działkowych, prawa i obowiązki działkowców, zasady
ich zrzeszania się oraz organizacji działkowców. Dostosowują przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 VII 2012 r. (sygn. akt K 8/10), który uznał
część regulacji ustawy z 2005 r. za niekonstytucyjne.
Nowa ustawa przewiduje możliwość tworzenia rodzinnych ogrodów działkowych na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego albo stowarzyszeń ogrodowych,
które mogą być właścicielami gruntów prywatnych.
Rodzinne ogrody działkowe na gruntach gminy mogą
być tworzone w drodze uchwały rady gminy, a na
gruntach Skarbu Państwa – na mocy decyzji starosty
po uzyskaniu zgody właściwego wojewody. Na gminy
nałożono obowiązki w zakresie tworzenia i utrzymania
odpowiedniej infrastruktury ogrodów oraz rekultywacji i melioracji gruntów pod nie. Grunty rodzinnych
ogrodów działkowych mogą być sprzedawane, oddawane w odpłatne lub nieodpłatne użytkowanie bądź
użytkowanie wieczyste stowarzyszeniom ogrodowym.
Ustawa przyznaje też działkowcom prawo do skierowania do sądu pozwu o stwierdzenie nieważności
wydanego przez stowarzyszenie regulaminu lub zmian
wprowadzonych do niego, jeśli są sprzeczne z ustawą. Podstawą ustanowienia prawa do działki będzie
umowa dzierżawy działkowej, zawieranej pomiędzy
stowarzyszeniem ogrodowym a użytkownikiem, czyli
pełnoletnią osobą fizyczną. Prawo do działki wygasać
będzie z chwilą rozwiązania umowy działkowej, śmierci
działkowca, likwidacji rodzinnego ogrodu działkowe-

go lub jego części, na której znajduje się dana działka.
Ustawa reguluje także kwestie śmierci działkowca. Gdy
małżonek zmarłego działkowca nieposiadający tytułu
prawnego do działki nie złoży w odpowiednim terminie, czyli w ciągu 6 miesięcy, oświadczenia o wstąpieniu
w stosunek dzierżawy działkowej, stosunek ten wygasa.
W razie wygaśnięcia prawa do działki inne osoby bliskie
zmarłemu również mogą się o to ubiegać. Działkowiec
może także, w drodze umowy, przenieść prawa i obowiązki wynikające z prawa do użytkowania i posiadania
działki na rzecz innej osoby pełnoletniej.
Ustawa nakłada ponadto na zarządy ogrodów działkowych obowiązek powołania, w terminie 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy, zebrania wszystkich
działkowców. Oni zdecydują, czy chcą pozostać
w ogólnopolskim stowarzyszeniu, w jakie przekształci
się Polski Związek Działkowców, czy też wolą się od
niego odłączyć. Ustawa reguluje także kwestie decyzji
o wywłaszczeniu. Zgodnie z nowymi przepisami, należy w niej wskazać nieruchomość zamienną, określić
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wysokość odszkodowania oraz zakres obowiązków
podmiotu likwidującego i termin realizacji. W wypadku braku akceptacji wysokości odszkodowań ustawa
wprowadza możliwość zwrócenia się do sądu przez
podmiot likwidujący, stowarzyszenie lub działkowca.
W ustawie nie zawarto przepisów dotyczących przekształceń własnościowych, które zostaną uregulowane
w odrębnej ustawie.
Wprowadzono zakaz prowadzenia działalności
gospodarczej lub innej działalności zarobkowej oraz
zakaz zamieszkiwania na terenie rodzinnych ogrodów działkowych. Ustalono też regulacje dotyczące
maksymalnych powierzchni altan oraz trybu postępowania w razie naruszenia przepisów prawa w zakresie budowy i rozbudowy obiektów na działce.

Na 45. posiedzeniu Senat wprowadził do ustawy
4 poprawki, przyjęte następnie przez Sejm. Dzięki
nim oświadczenia woli stron umowy przeniesienia
praw do działki składane będą w formie pisemnej
z podpisami poświadczonymi notarialnie; zwolnienie podmiotowe dla stowarzyszeń ogrodowych
i działkowców zastąpiono zwolnieniem przedmiotowym, obejmującym grunty położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego. Usunięto
z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych regulację powodującą wyłączenie z opodatkowania
wszystkich gruntów rolnych i leśnych zajętych na
działalność gospodarczą. Przesunięto termin wejścia ustawy w życie. Zacznie ona obowiązywać
19 I 2014 r.

Ustawa o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
Celem nowelizacji jest usprawnienie funkcjonowania e-administracji. Dokonuje ona istotnych zmian
także w innych regulacjach: kodeksie postępowania
administracyjnego, ordynacji podatkowej, prawie
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz
ustawie o systemie informacji o ochronie zdrowia.
Nowelizacja wprowadza obowiązek posługiwania
się przez podmioty publiczne elektroniczną skrzynką podawczą, ESP, spełniającą standardy, określone
i opublikowane na elektronicznej platformie usług

Senator Piotr Gruszczyński, sprawozdawca komisji: budżetu i samorządu terytorialnego w sprawie ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
oraz niektórych innych ustaw.

administracji publicznej (ePUAP) przez właściwego
ministra. Nakłada też na podmioty publiczne obowiązek przekazywania ministrowi właściwemu ds.
informatyzacji wzorów dokumentów elektronicznych w celu umieszczenia ich w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych oraz
opisu usługi możliwej do zrealizowania przy wykorzystaniu wzoru w celu zamieszczania go w katalogu
usług na ePUAP, a także udostępniania formularzy
elektronicznych. Nowelizacja umożliwia też wystawianie na ePUAP usług przez podmioty inne niż
publiczne. Przewiduje ponadto rozszerzenie sieci
punktów potwierdzania profilu zaufanego ePUAP.
Podczas 46. posiedzenia Senat przyjął ustawę
z 15 poprawkami, popartymi przez Sejm. Większość to
zmiany o charakterze legislacyjnym, redakcyjnym, porządkującym, ujednolicającym terminologię. Izba wprowadziła ponadto do przepisu zakładającego możliwość
wzajemnego bezpłatnego przekazywania programów
komputerowych nową grupę podmiotów – agencje
wykonawcze w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Rozszerzyła również zakres kompetencji Rady
Informatyzacji oraz krąg podmiotów rekomendujących
kandydatów na członków Rady Informatyzacji i zmieniła
jej nazwę na Radę do spraw Cyfryzacji.
Nowela, z wyjątkiem 3 przepisów, ma wejść w życie
3 miesiące po jej opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.

Ustawa o cudzoziemcach
Ustawa zastąpi obecnie obowiązującą ustawę
o cudzoziemcach z 2003 r. Dostosowuje ona także
polskie prawo do regulacji kilkunastu rozporządzeń
i dyrektyw unijnych. Przede wszystkim zmieniono
vprzepisy dotyczące zezwolenia na pobyt czasowy
cudzoziemca, a także określające zasady zwalczania
nielegalnej imigracji.
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Zgodnie z ustawą maksymalny okres, na jaki cudzoziemcom można wydać zezwolenie na pobyt
czasowy, wydłuży się z 2 do 3 lat. Cudzoziemcom
studiującym na polskich uczelniach zezwolenie na
pobyt czasowy będzie przyznawane na 15 miesięcy,
a kontynuującym studia na kolejnym roku na okres
do 2 lat, a nie jak do tej pory – na rok. Cudzoziem-
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cy – absolwenci polskich uczelni, którzy poszukują
w Polsce pracy, będą mogli się ubiegać o zezwolenie
na pobyt czasowy na 1 rok.
Nowe przepisy zakładają także przyspieszenie
procedury udzielania wszystkich zezwoleń pobytowych. Nowością jest umożliwienie cudzoziemcowi,
przebywającemu w Polsce w celu wykonywania
pracy, ubiegania się – w ramach 1 procedury – o zezwolenie uprawniające do pracy i pobytu w naszym
kraju. Ustawa reguluje ponadto nowe procedury dotyczące wydalania cudzoziemców z Polski. Zamiast
decyzji o wydaleniu wydawana będzie decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.
Szef Urzędu ds. Cudzoziemców Rafał Rogala podczas rozpatrywania
w Senacie ustawy o cudzoziemcach.

Izba na 44. posiedzeniu wprowadziła do ustawy
55 poprawek, 45 uzyskało akceptację Sejmu. Posłowie podzielili stanowisko senatorów, że pomimo
specyfiki postępowań prowadzonych przed konsulem, w których stroną jest cudzoziemiec, ustawa nie
może wykluczać prawa do złożenia wniosku o wydanie wizy w języku polskim. W postępowaniu takim
cudzoziemiec będzie mógł zatem składać taki wniosek nie tylko w języku wskazanym przez konsula, ale
także polskim. Senat określił też, jakie dane osobowe zapraszającego mogą być przetwarzane w ewidencjach i rejestrach prowadzonych na podstawie
ustawy. Zdecydował też, że każdy cudzoziemiec
wjeżdżający do Polski musi uzasadnić cel i warunki
planowanego pobytu oraz posiadać środki finanso-

Senator Janusz Sepioł, sprawozdawca Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w sprawie ustawy o cudzoziemcach.

we wystarczające na pokrycie kosztów pobytu lub
dokument potwierdzający możliwość uzyskania
takich środków. Senat negatywnie ocenił przyjęte
przez Sejm rozwiązanie umożliwiające ograniczenie
postępowania prowadzonego przez organy Straży
Granicznej w sprawie wydania cudzoziemcowi decyzji o odmowie wjazdu do Polski jedynie do kontroli dokumentów posiadanych przez cudzoziemca,
jeśli byłoby to uzasadnione warunkami organizacyjnymi oraz technicznymi, i zrezygnował z tej przesłanki. Izba skreśliła również sprzeczny z prawem
UE przepis przewidujący możliwość, a nie obowiązek umieszczenia określonych danych w zezwoleniu na przekroczenie granicy. Efektem tej zmiany
będzie obligatoryjne, a nie fakultatywne umieszczenie danych w zezwoleniu na przekroczenie granicy.
Jedna z przyjętych poprawek doprecyzowała, że
decyzja o cofnięciu lub unieważnieniu wizy będzie
natychmiast wykonywana z mocy ustawy. Senat,
uwzględniając postulaty organizacji pozarządowych, wprowadził do ustawy poprawkę, zgodnie
z którą zezwolenia na pobyt stały dla cudzoziemca
– ofiary handlu ludźmi będzie można udzielić już po
rocznym pobycie w Polsce, a nie po 2 latach pobytu czasowego. Izba doprecyzowała także, że organ,
który wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca
do powrotu, może cofnąć zakaz ponownego wjazdu
do Polski, jeżeli cudzoziemiec wykaże, że przyznano
mu pomoc w dobrowolnym powrocie, wynikającą
zarówno z ustawy o cudzoziemcach, jak i z ustawy
o udzieleniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Kolejna przyjęta poprawka rozszerzyła katalog przesłanek umożliwiających
zatrzymanie cudzoziemca o niewywiązywanie się
z obowiązków nałożonych na niego w postanowieniu wydanym zamiast postanowienia o umieszczeniu w strzeżonym ośrodku. Postanowiono też, że sędzia penitencjarny powinien sprawować nadzór nad
legalnością i prawidłowością pobytu cudzoziemca
w strzeżonym ośrodku lub areszcie, a nie nad legalnością i prawidłowością umieszczenia w nich. Uzasadniając tę zmianę, Senat podkreślił, że o umieszczeniu cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub
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o zastosowaniu wobec niego aresztu decyduje sąd
rejonowy, na postanowienie którego przysługuje
zażalenie do sądu okręgowego, dlatego nie należy
zlecać rozstrzygania legalności tych działań dodatkowo sędziemu penitencjarnemu. Sejm odrzucił senackie poprawki redakcyjne, porządkujące i zmianę
doprecyzowującą, że zezwolenie na przekroczenie
granicy w ramach małego ruchu granicznego można
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byłoby unieważnić tylko wtedy, gdy cudzoziemiec
przebywa w Polsce niezgodnie z warunkami zezwolenia i jednocześnie nie została wydana w stosunku
do niego decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do
powrotu.
Ustawa wejdzie w życie 1 V 2014 r. z wyjątkiem kilku przepisów dotyczących zmian w ustawie o Straży
Granicznej, które obowiązują od 30 XII 2013 r.
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PRAWO KARNE
Nowelizacje kodeksu postępowania karnego

W

2013 r. kilkakrotnie dokonywano nowelizacji kodeksu postępowania karnego. Od
23 VII 2013 r. obowiązuje ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, rozpatrywana
przez Senat na 28. posiedzeniu. Ustawa przyznaje
osobie zawiadamiającej o popełnieniu przestępstwa, jeśli jej prawa zostały naruszone tym czynem,
prawo do zaskarżenia postanowienia o odmowie
wszczęcia śledztwa lub o jego umorzeniu. Nowy
przepis odróżnia „naruszenie dóbr prawnych”, z którym mamy do czynienia w wypadku pokrzywdzonego, od „naruszenia praw” osoby zawiadamiającej
o przestępstwie. Obecnie zażalenie na postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa przysługuje
pokrzywdzonemu oraz instytucjom państwowym,
samorządowym lub społecznym, które złożyły zawiadomienie o przestępstwie, a zażalenie na postanowienia o umorzeniu postępowania – tylko stronom, czyli pokrzywdzonemu i podejrzanemu.
Senat wniósł 1 poprawkę, przyjętą przez Sejm.
Dała ona osobie, która złożyła zawiadomienie
o przestępstwie, naruszającym jej prawa, możliwość
składania zażalenia na postanowienie o odmowie
wszczęcia śledztwa oraz – w wypadku niektórych
przestępstw określonych w zmienianym przepisie
– prawo do złożenia zażalenia na postanowienie
o umorzeniu śledztwa.

28. posiedzenie Senatu, prace nad nowelizacją kodeksu postępowania karnego.

Cele ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw to
ograniczenie nadmiernej przewlekłości postępowań
karnych i zbyt długotrwałego stosowania w Polsce
tymczasowego aresztowania, a także usprawnienie
procesów. Nowelizacja zawiera „nową filozofię procesu karnego”, polegającą na tym, aby przed sądem
toczył się proces naprawdę kontradyktoryjny – stro-

ny są sobie równe, przedkładają sądowi dowody,
a sąd pełni funkcję arbitra. Przyjęte zmiany mają też
usprawnić postępowanie karne zarówno poprzez
przyspieszenie poszczególnych czynności, ich lepsze zorganizowanie, jak i rezygnację z tych, które nie
są niezbędne. Cel ten ma zostać osiągnięty przede
wszystkim poprzez wyeliminowanie – za zgodą
stron – z materiału dowodowego tych jego części,
które nie mają istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. We wszystkich sprawach tzw. inicjatywa
dowodowa, czyli proponowanie przeprowadzania
dowodów w procesie, ma należeć do stron postępowania. Dowody będą przeprowadzane przez tę
stronę, na wniosek której je dopuszczono. Przeprowadzenie dowodu przez sąd stanie się możliwe jedynie w wyjątkowych wypadkach. Strony – oprócz
prokuratora reprezentującego interes publiczny
– nie będą miały obowiązku uczestniczenia w rozprawie. Ustawa przewiduje, że sprawcy wszystkich
występków będą mogli składać wnioski o skazanie
bez rozprawy.
Ustawa zmienia też przepisy dotyczące składu
sądu, co ma zmniejszyć składy sędziowskie, a tym
samym – koszty postępowań, co je przyspieszy. Na
rozprawach w sądach pierwszej instancji, w sprawach szczególnie zawiłych lub ważnych, dopuszczona zostanie możliwość orzekania w składzie
1 sędziego zawodowego i 2 ławników. Dotychczas
mogło to być wyłącznie 3 sędziów zawodowych. Na
posiedzeniach zasadą stanie się orzekanie 1-osobowe. Dzięki nowelizacji zmieni się także rola prokuratora, więcej czynności śledczych wykonywałaby
np. policja, a prokurator, który prowadził lub nadzorował śledztwo, osobiście oskarżałby przed sądem.
Nowelizacja przewiduje ponadto skrócenie czasu
postępowania odwoławczego i wprowadzenie jako
zasady, że sąd drugiej instancji ma kończyć proces,
a nie uchylać wyroki instancji niższej i kierować
sprawy do ponownego rozpatrzenia. Przewidziano
również m.in. szerszy dostęp do pomocy prawnej
stron procesu, ponieważ zarezerwowane obecnie
tylko dla adwokatów uprawnienia do bycia obrońcą
w sprawach karnych i karnoskarbowych przyznano
też radcom prawnym.
Na mocy nowelizacji sąd mógłby też umorzyć
proces na wniosek osoby pokrzywdzonej, jeśli doszłoby do pojednania ze sprawcą przestępstwa, naprawienia szkody lub zadośćuczynienia doznanej
krzywdzie. To oskarżony powinien zabiegać o to,
żeby doszło do pojednania, do zadośćuczynienia
wyrządzonej krzywdzie. Z katalogu przestępstw do
kodeksu wykroczeń przeniesiono odpowiedzialność
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za prowadzenie w stanie nietrzeźwości pojazdu innego niż mechaniczny, np. roweru. Wprowadzono
możliwość prowadzenia mediacji również w sprawach o wykroczenia. W nowy sposób określono instytucję mediacji, która ma się stać dzięki temu bardziej efektywna niż obecnie.
W wyniku głosowań na 39. posiedzeniu Izba
wprowadziła 27 poprawek, Sejm poparł 21 z nich.
Większość to zmiany o charakterze redakcyjnym,
legislacyjnym, językowym i ujednolicające terminologię, 3 z nich zostały odrzucone przez Sejm. Senat
wprowadził też m.in. przepis, który miał zapewnić
stronie pomoc sądu w razie znacznych trudności z uzyskaniem dowodów w postaci dokumentu,
przedmiotu lub informacji. Poprawkę tę odrzucił
jednak Sejm. Nie zaakceptował też senackiej zmiany
ograniczającej prawo strony innej niż oskarżony do
żądania wyznaczenia pełnomocnika z urzędu tylko
do tych wypadków, gdy w sprawie nie uczestniczy
oskarżyciel publiczny. Posłowie odrzucili też propozycję Senatu, aby wniosek oskarżonego o skazanie
bez przeprowadzania postępowania dowodowego
mógł być złożony nie później niż w dniu doręczenia
zawiadomienia o terminie rozprawy, i pozostawili zapis sejmowy, obligujący do złożenia wniosku przed
doręczeniem tego zawiadomienia. Senat doprecyzował ponadto, że radca prawny nie będzie mógł
występować w charakterze obrońcy, jeżeli pozostaje w stosunku pracy z jakimkolwiek podmiotem.

Głosowanie nad poprawkami do nowelizacji kodeksu postępowania karnego na 39. posiedzeniu Senatu.
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Na Radę Ministrów nałożono obowiązek poinformowania Sejmu i Senatu o wykonaniu ustawy po 2 latach jej obowiązywania. Wprowadzono 14-dniowe
vacatio legis przepisów, które umożliwiają niszczenie
zbędnych dla postępowania karnego lub karnego
skarbowego ilości zatrzymanych wyrobów tytoniowych i alkoholu. Wydłużono vacatio legis ustawy,
ustalając termin jej wejścia w życie na 1 VII 2015 r.
Kolejna nowelizacja to ustawa o zmianie ustawy
– Kodeks postępowania karnego, uchwalona na podstawie projektu senackiego. Ma na celu dostosowanie
systemu prawa do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego z 10 XII 2012 r. (sygn. akt K 25/11) i z 11 XII 2012 r.
(sygn. akt K 37/11). W pierwszym z wyroków TK
orzekł o niekonstytucyjności przepisu k.p.k., który nie
wskazuje przesłanek uprawniających prokuratora do
zastrzeżenia kontroli korespondencji podejrzanego
z obrońcą. Ustawodawca nie wprowadził żadnej klauzuli, która limitowałaby zarządzenia prokuratora odnośnie do kontroli korespondencji. Dodatkowo kodeks
nie przyznaje w tym wypadku prawa do zaskarżenia
decyzji prokuratora, praktyka stosowania tego przepisu nie podlega weryfikacji. Nie da się zatem całkowicie
wykluczyć, że ograniczenia prawa do obrony, będące
oczywistą konsekwencją zastrzeżenia kontroli korespondencji, w niektórych sytuacjach mogą już wykraczać poza konstytucyjnie akceptowalne ramy. Trybunał
postanowił o odroczeniu terminu utraty mocy obowiązującej zakwestionowanej normy prawnej z upływem
12 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku
Ustaw (18 XII 2013 r.).
Drugi zaskarżony przepis k.p.k. przewiduje, że zatrzymanemu na jego żądanie należy niezwłocznie
umożliwić nawiązanie w dostępnej formie kontaktu
z adwokatem, a także bezpośrednią z nim rozmowę.
Zatrzymujący może przy tym zastrzec, że będzie
przy niej obecny. Trybunał stwierdził, że przepis ten
nie wskazuje przesłanki, której zaistnienie uprawnia zatrzymującego do obecności przy rozmowie
zatrzymanego z adwokatem. Zdaniem TK, efekty
ocenianej regulacji nie pozostają w odpowiedniej
proporcji do ciężarów nakładanych przez nią na obywatela. Kwestionowany przepis nie określa zakresu
ograniczenia prawa do obrony przysługującego zatrzymanemu. Utraci moc obowiązującą z upływem
12 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku
Ustaw (21 XII 2012 r.).
Nowelizacja, obowiązująca od 20 XI 2013 r.,
wprowadza do zmienianych przepisów przesłanki,
które mają stanowić podstawę ograniczania uprawnień podejrzanego i zatrzymanego. Wskazuje, że
kontrolę korespondencji podejrzanego z obrońcą
można zastrzec w „szczególnie uzasadnionych wypadkach”, gdy wymaga tego dobro postępowania
przygotowawczego. Na 39. posiedzeniu Senat wprowadził poprawkę, przyjętą przez Sejm, aby podczas
rozmowy zatrzymanego z adwokatem zatrzymujący
mógł być obecny „w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami”.
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Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy
– Kodeks postępowania karnego
Głównym celem nowelizacji, która wejdzie w życie 27 I 2014 r., jest modyfikacja trybu ścigania przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności
(gwałt; wykorzystywanie bezradności, upośledzenia
umysłowego lub choroby psychicznej osoby w celu
doprowadzenia do wykonania czynności seksualnych; wykorzystanie polegające na doprowadzeniu
przez nadużycie do stosunku seksualnego lub wykorzystanie krytycznego położenia innej osoby do
obcowania płciowego albo do poddania się innej
czynności seksualnej). Dotychczas te przestępstwa
ścigano na wniosek pokrzywdzonego, w myśl nowych przepisów postępowania będzie wszczynane
z urzędu. Co do zasady ofiary tych przestępstw nie
powinny być przesłuchiwane, ale jeśli zachodziłaby taka konieczność, przesłuchiwano by je tylko raz
w odpowiednio wyposażonym specjalnym, przyjaznym pomieszczeniu i w obecności prokuratora,
obrońcy, pełnomocnika pokrzywdzonego i psychologa. Dźwięk i obraz z przesłuchania byłyby nagrywane
i odtwarzane na głównej rozprawie sądowej. Powtórne przesłuchanie w sądzie byłoby możliwe tylko wyjątkowo i – aby ograniczyć stres ofiary – dokonywane
za pomocą telekonferencji bez konieczności bezpośredniej konfrontacji pokrzywdzonego z oskarżonym
na sali sądowej. Kolejna zmiana dotyczy zaostrzenia
zasad przesłuchiwania nieletnich do 15. roku życia
ofiar przestępstw seksualnych. Ich przesłuchanie będzie możliwe jedynie wówczas, gdy zeznania mogłyby mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.
Ustawa zakłada też m.in., by w przesłuchaniu nielet-

niego pokrzywdzonego mogła wziąć udział wskazana przez niego osoba pełnoletnia. Nowe przepisy
wprowadzają też obowiązek nagrywania przesłuchań
świadków i biegłych, gdy zachodzi niebezpieczeństwo, że ich ponowne przesłuchanie nie będzie możliwe, a także przesłuchań odbywających się w obecności niepełnego składu sędziowskiego.
Podczas 34. posiedzenia Senat wprowadził 2 poprawki do ustawy. Pierwsza zmiana, odrzucona przez
Sejm, polegała na ujednoliceniu terminologii. Druga
umożliwiła przeprowadzenie przesłuchania nieletnich ofiar przestępstw nie tylko w siedzibie sądu, ale
też w pomieszczeniach poza sądem. W wersji sejmowej zostało to określone warunkowo. Tę poprawkę Sejm zaakceptował.

Sprawozdawca komisji: Ustawodawczej oraz Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawie nowelizacji kodeksu karnego oraz kodeksu postępowania karnego senator Bohdan Paszkowski (z lewej).

Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia
wolności poza zakładem karnym
w systemie dozoru elektronicznego
Celem nowelizacji jest włączenie na stałe do
systemu prawnego przepisów dotyczących systemu dozoru elektronicznego, które obowiązują
do 31 VIII 2014 r. Ponadto nowelizacja rozszerza
zakres stosowania ustawy na inne niż kara pozbawienia wolności środki przewidziane przez prawo
karne, tj. zapobiegawcze (stosowane w toku postępowania przygotowawczego czy w śledztwie),
karne (zakaz obejmowania określonych funkcji,
zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych
itp.) i zabezpieczające. Zgodnie z intencją projektodawcy, wzmocni to skuteczność orzekanych
przez sądy środków polegających np. na zakazie
zbliżania się do określonych osób lub powstrzymania się od przebywania w określonych miejscach.
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Sprawozdawca komisji praw człowieka w sprawie nowelizacji ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego senator Jan Rulewski.

Nowelizacja doprecyzowuje również uprawnienia podmiotu dozorującego w zakresie usuwania,
wymiany, instalacji urządzenia rejestrującego lub
nadajnika bez uprzedniej zgody sędziego penitencjarnego. Na podstawie nowelizacji wybór podmiotu dozorującego będzie dokonywany zgodnie
z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych. Dotychczas minister sprawiedliwości miał
w tym względzie dużą swobodę. Mógł to czynić
w trybie określonym w ustawie o partnerstwie
publiczno-prawnym albo ustalonym we własnym
rozporządzeniu.
Sejm poparł poprawkę, wprowadzoną przez Senat podczas 35. posiedzenia, która usuwa z ustawy
puste normy prawne.
Nowe przepisy weszły w życie 27 VIII 2013 r.

Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
oraz niektórych innych ustaw
Ustawa dostosowuje prawo do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka (wyrok z 2 III 2010 r.; zarzut uniemożliwiania obrony i brak obiektywizmu sądu rodzinnego rozpatrującego sprawę) i uwzględnia wnioski rzecznika
praw obywatelskich. Zmiany dotyczą postępowania
prokuratury i policji, sędziów, kuratorów sądowych
oraz pracowników schronisk i zakładów poprawczych. Nowelizacja doprecyzowuje też rolę rodziców
i opiekunów w tych postępowaniach, a także pełnomocników, obrońców, pokrzywdzonych, świadków
i biegłych. Zgodnie z nowelą, obserwacja psychiatryczna nieletnich będzie możliwa jedynie wtedy,
gdy zebrane dowody wykażą prawdopodobieństwo
wysokiego stopnia demoralizacji nieletniego lub popełnienia przez niego przestępstwa. Obserwacja ma
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trwać nie dłużej niż 4 tygodnie, a na wniosek zakładu leczniczego będzie mogła zostać przedłużona do
6 tygodni. Dotychczas podstawowy czas obserwacji
wynosił do 6 tygodni. Nowelizacja znosi dwuetapowość postępowania w sprawach nieletnich. Postępowanie takie będzie prowadził sąd rodzinny.
Na 38. posiedzeniu Senat zdecydował o przyjęciu
ustawy z 2 poprawkami. Senatorowie postanowili, że
nieletniemu będzie przysługiwało zażalenie na odmowę przyznania przez sąd obrońcy z urzędu. Uporządkowali też przepisy regulujące kwestie zawiadamiania pokrzywdzonego o wszczęciu i zakończeniu
postępowania w sprawie nieletnich.
Sejm przyjął poprawki Senatu. Nowelizacja wejdzie w życie 2 I 2014 r., 1 jej przepis obowiązuje od
8 X 2013 r.

PRACE LEGISLACYJNE SENATU

PRAWO CYWILNE
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

N

owelizacja zwiększa uprawnienia dłużnika
w postępowaniu egzekucyjnym. W razie np.
gdy nakaz zapłaty jest wydawany pod nieobecność
dłużnika, komornik na samym początku postępowania komorniczego będzie musiał poinformować
dłużnika o przysługujących mu prawach, w tym
o prawie do odwołania się. Nowe przepisy przewidują też wprowadzenie procedury wstrzymania
postępowania komorniczego na wniosek dłużnika.
Zmiany dotyczą spraw prowadzonych na podstawie
m.in. nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym
postępowaniu upominawczym. W postępowaniu
tym będą rozpatrywane sprawy rozpoczęte nie dawniej niż 3 lata przed wniesieniem pozwu do e-sądu.
Już w pierwszym piśmie procesowym wierzyciel
będzie miał obowiązek podać numer PESEL lub NIP
dłużnika albo KRS w wypadku stron niebędących
osobami fizycznymi. Ponadto wierzyciel, który świadomie wskaże w pozwie błędny adres dłużnika, będzie podlegał karze grzywny do 5 tys. zł.
W wyniku głosowań na 31. posiedzeniu Izba
wprowadziła 7 poprawek do ustawy. Ograniczyła m.in. obowiązek podawania w pozwie numeru

PESEL pozwanego wyłącznie do spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Senat
zrezygnował też z grzywny za zawinione podanie
złych danych. Nałożył natomiast na sąd obowiązek weryfikowania numerów, którymi posługują
się strony postępowania. Dodano też przepis, na
mocy którego sąd albo referendarz sądowy będzie mógł stwierdzić utratę mocy nakazu zapłaty.
Senatorowie zdecydowali, że będzie możliwość
dochodzenia w elektronicznym postępowaniu
upominawczym roszczeń z terminem wymagalności przekraczającym 3 lata, pod warunkiem jednak,
że roszczenia te zostały uznane przez dłużników,
ale tę poprawkę Sejm odrzucił. Senat zobligował
także powoda, który decyduje się na dochodzenie
swojego roszczenia w elektronicznym postępowaniu upominawczym, do podania danych niepowtarzalnie identyfikujących pozwanego. Za nieprawidłowe wskazanie wymienionych danych, bądź też
adresu miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego można nałożyć grzywnę na powoda lub osoby
działające w jego imieniu.
Nowe przepisy obowiązują od 7 VII 2013 r.

Ustawa o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece
Nowelizacja umożliwiła każdemu obywatelowi
– na mocy ustawy, a nie rozporządzenia, jak dotychczas – bezpłatne przeglądanie księgi wieczystej w internecie po podaniu jej numeru. Zawiera
także regulacje umożliwiające wyszukiwanie ksiąg
wieczystych w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych na podstawie np. danych właściciela nieruchomości. Uprawnienia do tego uzyskają m.in.:
Policja, organy kontroli skarbowej, organy podatkowe, NIK, ZUS, sądy, prokuratura, komornicy sądowi,
notariusze i Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa,
pod warunkiem że jest to im niezbędne do realizacji
ich zadań ustawowych, według konkretnego, zdefiniowanego kryterium wyszukiwania. Ma to ułatwić
i przyspieszyć np. ustalanie majątku dłużnika oraz
zwiększyć efektywność egzekucji i bezpieczeństwo
finansowe podmiotów gospodarczych. Zgodnie
z ustawą, nowym dokumentem wydawanym przez

Centralną Informację Ksiąg Wieczystych (CIKW) będzie wyciąg z księgi wieczystej, obejmujący wskazane działy. Nowelizacja przewiduje również możliwość złożenia przez internet wniosku o wydanie:
odpisu księgi wieczystej, wyciągu z księgi wieczystej
i zaświadczenia o jej zamknięciu, a także samodzielnego wydrukowania takiego dokumentu, który pod
względem prawnym będzie równy dokumentom
wydawanym przez sąd.
W wyniku głosowania na 35. posiedzeniu senatorowie wprowadzili do ustawy 2 poprawki. Pierwsza umożliwiłaby dostęp do elektronicznej bazy
danych ksiąg wieczystych adwokatom i radcom
prawnym. Na mocy drugiej zgodę na dostęp do
bazy danych minister sprawiedliwości wydawałby
w drodze decyzji.
Sejm odrzucił obie senackie zmiany. Nowelizacja
weszła w życie 1 XII 2013 r.

Ustawa o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
Nowelizacja, uchwalona z inicjatywy Senatu, ma
na celu wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego

z 26 VI 2012 r. (sygn. akt P 13/11), dotyczącego ustawy z 29 VIII 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. TK uznał za niezgodny z konstytucją przepis,
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który w każdym wypadku umorzenia zawieszonego
wcześniej postępowania egzekucyjnego przewiduje
pobieranie od dłużnika opłaty stosunkowej w wysokości nie niższej niż 1/10 wysokości przeciętnego
wynagrodzenia. Przepis powodował, że jeżeli postępowanie egzekucyjne zostało umorzone, to dłużnik
ponosił jego koszty, nawet gdy faktyczną przyczyną
umorzenia postępowania była utrata mocy przez
tytuł wykonawczy. Dłużnik ponosił więc koszty postępowania egzekucyjnego, które przeciw niemu nie
powinno być prowadzone.
Nowelizacja umożliwia zwrot opłaty za egzekucję
świadczeń pieniężnych przez komornika dłużnikowi,
jeżeli dłużnik przedstawi orzeczenie, pozbawiające
tytuł wykonawczy wykonalności z przyczyn innych
niż spełnienie przez niego wymogu świadczenia,
którego nie był w stanie przedstawić, zanim doszło
do umorzenia postępowania. W ustawie obniżono
dolną granicę opłaty należnej komornikowi w razie
umorzenia egzekucji na wniosek wierzyciela albo
ze względu na bezczynność wierzyciela z 1/10 do
1
/20 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
a także z 1/10 do 1/20 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – opłatę ryczałtową w wypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek
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wierzyciela, zgłoszony przed doręczeniem dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji.
Do czasu prawomocnego zakończenia postępowania egzekucyjnego z wykorzystaniem dowolnych
środków przysługujących w toku postępowania
egzekucyjnego dłużnik będzie mógł spowodować
uchylenie postanowienia o obciążenie go opłatami,
pod warunkiem że zdoła wykazać, iż orzeczenie
o wykonalności nie nadaje się do wykonania, utraciło moc lub tytuł wykonawczy został pozbawiony
wykonalności z przyczyn innych niż zaspokojenie
wierzyciela. Po prawomocnym zakończeniu postępowania egzekucyjnego dłużnik będzie mógł wystąpić do komornika z wnioskiem o uchylenie postanowienia o obciążeniu go opłatą, a gdy opłata
została już pobrana – także o jej zwrot. Będzie miał
na to 3 miesiące, liczone od dnia uprawomocnienia
się orzeczenia pozbawiającego tytuł wykonawczy
wykonalności albo od dnia zaistnienia zdarzenia powodującego utratę mocy przez orzeczenie.
W wyniku głosowania na 42. posiedzeniu Izba
wniosła 1 poprawkę, doprecyzowującą tryb postępowania egzekucyjnego, przyjętą następnie przez
Sejm.
Nowe przepisy weszły w życie 26 XII 2013 r.

PRACE LEGISLACYJNE SENATU

SĄDOWNICTWO
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych

N

a 32. posiedzeniu Senat wprowadził do ustawy
3 poprawki o charakterze legislacyjno-redakcyjnym. Nowelizacja dotyczy: kryteriów oceny kwalifikacji sędziów sądów powszechnych, sędziów sądów
administracyjnych, a także sędziów sądów wojskowych w wypadku kandydowania przez nich na stanowiska sędziowskie w sądach powszechnych; zakresu
spraw związanych z systemem oceny pracy i planowania rozwoju zawodowego sędziego, przekazanych
do uregulowania w drodze rozporządzenia; kwalifikacji wymaganych od osób ubiegających się o stanowiska asystentów sędziów, a także obowiązku
odbycia przez niektórych asystentów stażu asystenckiego; wymagań wobec osoby zajmującej stanowi-

sko asystenta sędziego w kontekście ubiegania się
o powołanie na stanowisko sędziego sądu rejonowego oraz możliwości przystępowania przez asystentów do egzaminu sędziowskiego bez konieczności
odbycia aplikacji sędziowskiej. Spośród dotychczas
stosowanych kryteriów oceny wyeliminowano te odwołujące się do sposobu formułowania wypowiedzi
przy wydawaniu i uzasadnianiu orzeczeń i warunków
pracy. Na mocy nowelizacji minister sprawiedliwości
uszczegółowi kryteria i sposób oceny pracy sędziego
oraz sposób opracowania indywidualnego planu rozwoju zawodowego. Minister określi „wzór arkusza
oceny pracy sędziego, w tym podsumowania jej wyników” i „wzór arkusza indywidualnego planu rozwoju zawodowego”. Ma to wyeliminować wątpliwości
co do poprawności dotychczasowej regulacji.

Ustawa wprowadza ponadto rezygnację z ustawowego wymogu, aby wszyscy asystenci sędziów
legitymowali się ukończoną aplikacją ogólną lub
zdaniem 1 z prawniczych egzaminów zawodowych. Według inicjatorów projektu ustawy, zmiana
wynikała z konieczności zwiększenia liczby osób
spełniających ustawowe kryteria i – w konsekwencji – obsadzenia licznych wakatów na stanowiskach
asystentów sędziów. Zgodnie z nowymi przepisami,
stanowiska te będą mogli obejmować absolwenci
wyższych studiów prawniczych, ale zostaną zobowiązani do odbycia specjalnego stażu w ciągu
pierwszych 2 lat pracy. Prezesi sądów apelacyjnych
mają organizować staże asystenckie, teoretycznie
i praktycznie przygotowujące ich uczestników do
wykonywania czynności asystenta sędziego. Szczegółowe warunki i tryb odbywania stażu asystenckiego, harmonogram zajęć, a także zakres programowy
stażu zostaną określone w rozporządzeniu ministra
sprawiedliwości. Ustawa rezygnuje zatem z wymogu odbycia aplikacji ogólnej prowadzonej przez
Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury oraz
złożenia egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego lub radcowskiego.
Osoby z tego typu kwalifikacjami nadal będą mogły
się jednak ubiegać o stanowisko asystenta sędziego.
Sejm przyjął senackie poprawki. Nowelizacja weszła w życie 8 VII 2013 r.

Senator Ryszard Knosala, sprawozdawca Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji w sprawie nowelizacji prawa o ustroju sądów powszechnych.
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ORGANY KONTROLI PAŃSTWOWEJ
I OCHRONY PRAWA

S

enat przyjął na 33. posiedzeniu sprawozdanie
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności
w 2012 r. wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji. Izba 54 głosami, przy
22 – przeciw i 1 wstrzymującym się, odrzuciła wniosek senatorów Jana Marii Jackowskiego i Wojciecha
Skurkiewicza o odrzucenie sprawozdania KRRiT.
Wniosek Komisji Kultury i środków Przekazu o przyjęcie sprawozdania poparło 54 senatorów, 23 było
przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu.
Przedstawiając sprawozdanie, przewodniczący
KRRiT Jan Dworak podkreślił, że zaprezentowano
w nim obraz rynku, jaki został ukształtowany w wyniku pełnej implementacji dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych. Nastąpiło to na podstawie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji,
przyjętej przez Sejm 12 X 2012 r. Nowelizacja wprowadziła do polskiego prawa regulacje dotyczące au-

33. posiedzenie Senatu. Rozpatrywanie sprawozdania Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2012 r.
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diowizualnych usług medialnych na żądanie (VOD),
tym samym zakończyła się pełna implementacja dyrektywy Unii Europejskiej o audiowizualnych usługach medialnych. Jak mówił przewodniczący KRRiT,
to ważna zmiana, rozszerzająca zakres odpowiedzialności rady.
Przewodniczący Jan Dworak poinformował też, że
w 2012 r. udało się odwrócić niekorzystną spadkową
tendencję w poborze opłat abonamentowych. Z abonamentu radiowo-telewizyjnego uzyskano 550 mln zł.
W 2011 r. było to 470 mln zł. Przewodniczący KRRiT
stwierdził, że system finansowania mediów publicznych, a w szczególności Telewizji Polskiej, nadal jest
nieskuteczny i uniemożliwia pełną realizację ustawowych zadań programowych oraz wykorzystywanie
nowoczesnych technologii, w tym rozwój naziemnej
telewizji cyfrowej i dodatkowych usług, rozwój kanałów tematycznych, cyfryzację radiofonii publicznej
czy digitalizację zasobów archiwalnych, która ciągnie
się od wielu lat, a powinna być już zakończona. „Nie
udało się dotychczas przygotować i skierować do
prac parlamentarnych projektu ustawy modernizującej system finansowania mediów publicznych. To zadanie w bieżącym roku niewątpliwie powinno stać się
priorytetowe” – dodał.
Senator Grzegorz Czelej skrytykował sprawozdanie KRRiT. Cytował ustawę o radiofonii i telewizji, regulującą pracę KRRiT, w której zapisano, że do zadań
radia i telewizji należy m.in. dostarczanie informacji
i udostępnianie dóbr kultury i sztuki. „W sprawozdaniu czytamy, że KRRiT przeprowadziła konsultacje
społeczne i – w przytłaczającej większości przesłanych stanowisk – wskazano na potrzebę umieszczenia w ofercie pierwszego multipleksu Telewizji
Trwam. W konsultacjach wskazywano także na potrzebę powiększenia oferty o programy tematyczne,
w szczególności kanał sportowy, podróżniczo-przyrodniczy i dla dzieci” – mówił senator. Przytoczył
też inny fragment sprawozdania, w którym wyodrębniono strukturę gatunkową oferty multipleksów cyfrowych. „Dominuje rozrywka – 23%, seriale i film
(19 i 14%), publicystyka i kultura – po 2%, historia
– 1%, a religia – 0%. Nasuwa się pytanie – jak udział
różnych typów programów w czasie antenowym ma
się do zadań KRRiT określonych w ustawie?” – zastanawiał się senator. Jak ocenił, brak realizacji ustawowych zadań przez radę jest powodem do tego, aby
sprawozdanie odrzucić.
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USTAWY ODRZUCONE
Ustawa o okręgach sądowych sądów powszechnych

U

stawa, uchwalona na podstawie projektu obywatelskiego, miała za zadanie przywrócić stan
sprzed reformy ministra sprawiedliwości Jarosława
Gowina z grudnia 2012 r. oraz uniemożliwić tworzenie i znoszenie sądów na mocy rozporządzenia ministra sprawiedliwości. W ustawie wyszczególniono
wszystkie sądy istniejące do końca zeszłego roku
wraz z ich okręgami. Każda zmiana struktury musiałaby więc w przyszłości następować w trybie nowelizacji ustawy, tak by minister nie mógł takich zmian dokonywać na podstawie rozporządzenia. Od 1 I 2013 r.,
na mocy rozporządzenia b. ministra sprawiedliwości,

79 najmniejszych sądów rejonowych o limicie etatów
do 9 sędziów włącznie zostało zniesionych i stało się
wydziałami zamiejscowymi większych jednostek.
Podczas 34. posiedzenia Izba, głosami 52 senatorów, przy 30 – przeciw i 2 wstrzymujących się, odrzuciła ustawę.
Sejm odrzucił uchwałę Senatu o odrzuceniu ustawy i przekazał ją prezydentowi do podpisu. Prezydent 26 VI 2013 r. odmówił jej podpisania i wniósł
o jej ponowne rozpatrzenie przez Sejm. 12 VII 2013 r.
Sejm nie uchwalił ponownie ustawy i tym samym zakończył postępowanie ustawodawcze w tej sprawie.
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OPINIE SENATU O NIEZGODNOŚCI
UNIJNYCH PROJEKTÓW
USTAWODAWCZYCH
Z ZASADĄ POMOCNICZOŚCI
Opinia o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy
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

S

enat na 25. posiedzeniu stwierdził, że unijny projekt dyrektywy w sprawie poprawy równowagi płci
wśród dyrektorów niewykonawczych spółek nie jest
zgodny z zasadą pomocniczości. Za przyjęciem takiej
opinii opowiedziało się 80 senatorów, 6 było przeciw,
a 3 wstrzymało się od głosu. Nad projektem opinii pracowały komisje: Spraw Unii Europejskiej, Gospodarki
Narodowej oraz Rodziny i Polityki Społecznej.
Celem projektu dyrektywy jest zwiększenie udziału kobiet zarządzających i zajmujących najwyższe
stanowiska w spółkach. Zdaniem Senatu Komisja
Europejska nie wykazała jednak, że państwa członkowskie nie mogłyby osiągnąć tego celu samodzielnie. W opinii przyjętej przez Izbę stwierdzono, że

projektowana regulacja nie przyczyni się do zharmonizowania sposobu rekrutacji czy zasad zarządzania,
gdyż pozwala na utrzymywanie odrębnych regulacji
w państwach członkowskich, jeśli wykażą, że zrealizują cel założony w projektowanej dyrektywie. Ma
ona zatem zastąpić państwa członkowskie w przyjęciu regulacji, gdyby nie zdecydowały się one na podjęcie kroków prawnych promujących zatrudnienie
płci niedostatecznie reprezentowanej, a nie zapewnić
lepsze i bardziej efektywne osiągnięcie celu na poziomie UE. W opinii Izby, projektowana dyrektywa „fragmentarycznie reguluje proces rekrutacji, nie przyczyni się zatem do usunięcia barier w realizacji swobód
rynku wewnętrznego”.

Opinia Senatu o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej
ramy planowania przestrzennego obszarów morskich oraz
zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną; COM(2013)133
Senat podczas 32. posiedzenia przyjął opinię,
przygotowaną przez Komisję Spraw Unii Europejskiej, Komisję Gospodarki Narodowej oraz Komisję
Środowiska, o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy ustanawiającej ramy planowania przestrzennego obszarów morskich oraz
zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną.
Za jej przyjęciem głosowało 80 senatorów, 2 było
przeciw.
Projekt dyrektywy zobowiązuje państwa członkowskie Unii Europejskiej do opracowania i wdrożenia spójnych procesów planowania wykorzystania
przestrzeni morskiej i zapewnienia zintegrowanego
zarządzania obszarami przybrzeżnymi oraz ustanowienia współpracy transgranicznej zgodnie z prawem krajowym i międzynarodowym.
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Senat uznał, że projekt dyrektywy jest niezgodny z zasadą pomocniczości, ponieważ przygotowanie planów
zagospodarowania obszarów morskich oraz strategii
zarządzania strefą przybrzeżną nie powinno być regulowane na poziomie całej UE, gdyż nie pozwala to na
uwzględnienie specyficznych potrzeb państw związanych z różnymi obszarami morskimi. Ustanowienie
przez państwa członkowskie planów zagospodarowania
przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną według ustalonych zasad i w ustalonym czasie nie musi odbywać się
na poziomie Unii Europejskiej, gdyż państwa członkowskie mogą przyjmować takie plany z własnej inicjatywy.
Zdaniem Senatu wspólne zasady przyjmowania planów
zagospodarowania przestrzennego, strategii zarządzania oraz wspólne wymogi proceduralne mają charakter

PRACE LEGISLACYJNE SENATU
bardzo ogólny. Państwa członkowskie bez wprowadzenia projektowanej dyrektywy już obecnie są zobowiązane do ich poszanowania na podstawie innych aktów
prawa unijnego lub międzynarodowego. Oznacza to, że
ujednolicenie polega w tym wypadku głównie na określeniu terminu, w jakim państwa członkowskie będą zobowiązane do opracowania planów i strategii.
Senator Edmund Wittbrodt, sprawozdawca 3 komisji senackich
w sprawie projektu opinii Senatu o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy planowania przestrzennego obszarów morskich oraz
zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną COM(2013) 133.
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Zmiany Regulaminu Senatu

W

2013 r. na 35. posiedzeniu Izba zmieniła swój
regulamin. Nowe przepisy, które obowiązują
od 20 VII 2013 r., umożliwiają m.in. przeprowadzanie konsultacji i wysłuchania publicznego w sprawie
senackich projektów ustaw.
Zgodnie z art. 79a Regulaminu Senatu, projekt
ustawy wniesiony do marszałka Senatu poddaje się
konsultacjom społecznym z wykorzystaniem senackiej strony internetowej. Przewodniczący Komisji
Ustawodawczej wyznacza termin przedstawienia
opinii i uwag w ramach konsultacji społecznych,
umożliwiający ich uwzględnienie w trakcie pierwszego czytania projektu ustawy na posiedzeniu tej
komisji. Uwagi do senackich projektów ustaw można
przesłać za pomocą formularza umieszczonego na
stronie internetowej Senatu w zakładce „Konsultacje
społeczne”.
Na podstawie art. 80 regulaminu komisje rozpatrujące projekt ustawy mogą podjąć uchwałę
o przeprowadzeniu wysłuchania publicznego dotyczącego tego projektu, wskazać dzień i godzinę jego przeprowadzenia. Szczegółowe zasady
przeprowadzania wysłuchania publicznego regulują przepisy art. 80a. Zgodnie z nimi, uchwałę o przeprowadzeniu wysłuchania publicznego
i informację dotyczącą miejsca jego przeprowadzenia ogłasza się na senackiej stronie internetowej co najmniej na 21 dni przed dniem wysłuchania. Prawo wzięcia udziału w wysłuchaniu
publicznym ma każdy, kto w formie pisemnej albo
elektronicznej, na adres ogłoszony na senackiej
stronie internetowej, zgłosił komisjom taką wolę
co najmniej na 7 dni przed dniem wysłuchania,
wskazał m.in. interes, który w odniesieniu do danej regulacji zamierza chronić, lub postulowane
rozwiązanie prawne. Wysłuchanie odbywa się na
wspólnym posiedzeniu komisji. Przewodniczący
komisji decydują o kolejności i czasie wystąpień
osób biorących udział w wysłuchaniu. Komisje
ustosunkowują się do uwag zgłoszonych w trakcie
wysłuchania publicznego, przedstawiając wynikające z nich wnioski i wskazując w razie potrzeby
przyczyny ich nieuwzględnienia. Informację w tej
sprawie ogłasza się na senackiej stronie internetowej w ciągu 30 dni od dnia zakończenia wysłuchania publicznego. Z nowych uprawnień w 2013 r.
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skorzystały Komisja Ustawodawcza oraz Komisja
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, które
zdecydowały o przeprowadzeniu wysłuchania
publicznego w sprawie projektu ustawy o petycjach. Odbyło się ono 8 X 2013 r.
Zmieniono także przepisy dotyczące przygotowywania przez komisje projektu uchwały Senatu
w sprawie ustawy uchwalonej przez Sejm. Komisje
mogły w nim zaproponować: przyjęcie ustawy bez
poprawek lub wprowadzenie poprawek albo odrzucenie ustawy. Obecnie w razie nieuzyskania większości głosów przez żaden z wniosków poddanych
pod głosowanie w sprawozdaniu komisji zamieszcza
się wszystkie te wnioski. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pracując nad ustawą o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, przygotowała sprawozdanie, w którym przedstawiła wszystkie zgłoszone
podczas posiedzenia wnioski (o odrzucenie ustawy
i wprowadzenie poprawek), gdyż żaden z nich nie
uzyskał większości podczas głosowań.
W regulaminie dodano też nowy przepis art. 84
ust. 7, zgodnie z którym projekt uchwały w sprawie
ustanowienia danego roku rokiem osoby, wydarzenia albo związany z przypadającą w danym roku
rocznicą może być wniesiony do 31 października
poprzedniego roku. Następnie projekt rozpatruje
Komisja Ustawodawcza i przygotowuje sprawozdanie do 30 listopada. Ograniczono też do 3 liczbę
projektów uchwał w sprawie ustanowienia danego
roku rokiem osoby czy wydarzenia, o których przyjęcie może wnosić komisja.
Zmienione przepisy umożliwiają również Senatowi odwołanie członków Krajowej Rady Prokuratury
wybranych przez Izbę.
Ponadto na nowo określono przedmiotowy
zakres działania Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Obecnie komisja
zajmuje się sprawami dotyczącymi opieki nad
Polonią i Polakami za granicą, migracji obywateli
polskich, w szczególności do państw członkowskich Unii Europejskiej, więzi z krajem Polaków
i osób polskiego pochodzenia zamieszkałych za
granicą i ich sytuacją prawną, ochrony dziedzictwa polskiej kultury i historii za granicą, a także
inicjuje i koordynuje współpracę środowisk polonijnych.

III

DZIAŁALNOśĆ
KOMISJI

DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI

Problematyka prac komisji
W 2013 r. pracowało 16 komisji stałych Senatu
VIII kadencji. Łącznie odbyły one 729 posiedzeń,
rozpatrzyły 239 ustaw.
Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich w tym okresie zebrała się na 20 posiedzeniach,
rozpatrzyła 2 ustawy, w tym ustawę budżetową na
rok 2013 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji. Wydała też opinię
w sprawie wyrażenia przez Senat RP zgody na pociągnięcie senatora do odpowiedzialności karnej, a także 3 opinie o formalnej poprawności oświadczenia
senatora o wyrażeniu zgody na pociągnięcie go do
odpowiedzialności karnej. Ponadto komisja rozpatrzyła wniosek Prezydium Senatu dotyczący zachowania senatora podczas posiedzeń Senatu i uznała,
że nie uchybiało ono godności senatora
Komisja regulaminowa wydała też opinię o projekcie budżetu Kancelarii Senatu na rok 2014, a także rozpatrzyła sprawozdanie za rok 2012 z wydatków budżetowych biur senatorskich i dokonała
analizy oświadczeń senatorów o stanie majątkowym za rok 2012. Komisja przygotowała również
projekty uchwał Senatu w sprawie zmian w składach komisji senackich. Pracowała też nad projek-

tem uchwały Senatu w sprawie zmiany Regulaminu
Senatu. Zaopiniowała także projekt zmiany statutu
Kancelarii Senatu w związku ze zmianami zasad finansowania Polonii.
Komisja przeprowadziła także dyskusję wstępną
w sprawie założeń działań legislacyjnych uwzględniających treść raportu Grupy Państw przeciwko
Korupcji (GRECO) z 4. rundy audytu dokonanego
w Polsce w 2012 r. Wynika z niego, że władze polskie
poważnie traktują kwestię zapobiegania korupcji
dotyczącej parlamentarzystów, sędziów i prokuratorów. GRECO nie stwierdziło potrzeby wprowadzania
fundamentalnych zmian w tym zakresie, ale uznało,
że stosowane środki antykorupcyjne wymagają poprawy. Zgodnie z raportem zmiany wymagałyby
m.in. ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz ustawa o działalności lobbingowej.
Komisja regulaminowa wspólnie z Komisją Ustawodawczą 15 X 2013 r. zorganizowała konferencję
„Kierunki zmian pozycji ustrojowej i funkcji Senatu
RP”, podczas której dyskutowano na temat propozycji zmian w usytuowaniu i funkcjonowaniu Izby wyższej polskiego parlamentu, służących wzmocnieniu
jej znaczenia.

Wykonywanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego,
legislacja i spójność prawa
W 2013 r. Komisja Ustawodawcza odbyła
113 posiedzeń, rozpatrzyła 19 ustaw, pracowała nad
30 projektami ustaw i 2 projektami uchwał. Senatorowie zapoznali się też z informacją prezesa Trybunału Konstytucyjnego o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału
Konstytucyjnego w 2012 r. (5 VI 2013 r.).
Ważnym zadaniem komisji jest analiza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i podejmowanie działań ustawodawczych, mających na celu
wykonanie jego wyroków. W 2013 r. komisja rozpatrzyła 27 orzeczeń, w wypadku 18 przygotowała projekty ustaw, spośród których Izba wniosła
do Sejmu 17. Następnie Sejm odrzucił projekt nowelizacji prawa łowieckiego, dostosowujący przepisy ustawy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 6 XI 2012 r. (sygn. akt K 21/11), uchwalił zaś
ustawy:
 o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego oraz ustawy – Karta Nauczyciela (orzeczenie TK, sygn. akt
K 2/10; projekt przygotowany przez komisję
w 2012 r.): przyznano nauczycielom przedszkoli uprawnienia do ulgowych przejazdów
środkami publicznego transportu zbiorowe-

go kosztem obniżenia wysokości tych ulg dla
wszystkich nauczycieli z 37 do 33%;
 o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (orzeczenie TK, sygn. akt P 15/12; projekt przygotowany przez komisję w 2012 r.):
objęto ochroną wierzyciela, którego wierzytelność zabezpieczono hipoteką na ułamkowej części nieruchomości, jeśli została
zniesiona współwłasność, a także współwłaścicieli nieruchomości w okresie po jej podziale;
 o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa (orzeczenie TK,
sygn. akt P 12/10; projekt przygotowany
przez komisję w 2012 r.): przyjęto takie same
zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla przedsiębiorców i dla pracowników
– jeśli niezdolność do pracy przedsiębiorcy
powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia, a okres
ubezpieczenia chorobowego rozpoczął się
nie później niż 30 dni od ustania ubezpieczenia chorobowego z innego tytułu, to podstawą wymiaru zasiłku będzie pełna zadeklarowana kwota;
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 o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa,
ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz ustawy – Prawo celne (orzeczenie TK, sygn. akt
P 30/11; projekt przygotowany przez komisję
w 2012 r.): zobowiązano organy podatkowe
i celne do zawiadamiania podatnika (dłużnika) o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia przed upływem tego terminu, a organy
prowadzące postępowanie przygotowawcze
karne – do informowania organów podatkowych lub celnych o prowadzonym przez siebie postępowaniu;
 o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (orzeczenie TK, sygn. akt
P 13/11; projekt przygotowany przez komisję w 2012 r.): umożliwiono zwrot opłaty za
egzekucję świadczeń pieniężnych przez komornika dłużnikowi, jeżeli dłużnik przedstawi
orzeczenie pozbawiające tytuł wykonawczy
wykonalności z przyczyn innych niż spełnienie przez niego świadczenia, a którego nie był
w stanie przedstawić, zanim doszło do umorzenia postępowania;
 o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
karnego (orzeczenia TK, sygn. akt SK 3/12,
K 25/11, K 37/11): określono przesłanki, na
podstawie których można ograniczyć uprawnienia podejrzanego i zatrzymanego; kontrolę korespondencji podejrzanego z obrońcą
można zastrzec w szczególnie uzasadnionych wypadkach, gdy wymaga tego dobro
postępowania przygotowawczego; podczas
rozmowy zatrzymanego z adwokatem zatrzymujący może być obecny w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami;
 o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (orzeczenie TK, sygn. akt
SK 11/12): przyznano prawo do rekompensaty także osobom, które 1 IX 1939 r. były obywatelami polskimi i miały jedynie dodatkowe
miejsce zamieszkania na byłym terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
 o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych (orzeczenie TK, sygn. akt
K 27/12): wskazano kryteria, jakimi minister
obrony narodowej powinien się kierować
przy wydawaniu rozporządzeń dotyczących
utworzenia lub zniesienia sądów wojskowych,
określenia ich siedzib i obszarów właściwości
oraz tworzenia i znoszenia wydziałów zamiejscowych wojskowych sądów garnizonowych;
 o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których
prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia
1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r. (orzeczenie TK, sygn. akt K 2/12;
senacki projekt ustawy zmieniający ustawę
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o zmianie ustawy o finansach publicznych
oraz niektórych innych ustaw Sejm rozpatrzył
wspólnie z projektem rządowym): przewidziano zwrot emerytom ich świadczeń, do których prawo zostało im zawieszone 1 X 2011 r.
w związku z nierozwiązaniem stosunku pracy; należne świadczenia zostaną zwrócone
z uwzględnieniem przysługującej waloryzacji
wraz z ustawowymi odsetkami, liczonymi na
dzień wejścia ustawy w życie.
W Sejmie trwają prace nad następującymi projektami:
 o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (orzeczenie TK, sygn. akt P 17/10;
projekt
przygotowany
przez
komisję
w 2012 r.): uregulowano kwestię świadczeń
finansowych, od których spełnienia uzależnione jest przeniesienie przez spółdzielnię
mieszkaniową własności tzw. lokali zakładowych na ich najemców;
 o zmianie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (orzeczenie
TK, sygn. akt P 8/12; projekt przygotowany przez komisję w 2012 r.): spółdzielniom
mieszkaniowym umożliwiono ubieganie się
o zwrot poniesionych kosztów sądowych od
Skarbu Państwa w wypadku braku podstaw
do obciążenia nimi strony, która przegrała
postępowanie;
 o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych oraz niektórych innych ustaw
(orzeczenie TK, sygn. akt K 5/11; projekt
przygotowany przez komisję w 2012 r.):
ograniczono uprawnienie ZUS do wszczęcia
postępowania z urzędu w celu weryfikacji
ustalonego prawa do emerytury lub renty
albo ich wysokości, wprowadzono terminy
ograniczające dopuszczalność wzruszania
decyzji ostatecznych i umożliwiono ponowne rozstrzygnięcie sprawy załatwionej
w sposób nieprawidłowy na skutek błędu organu rentowego;
 o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym
(orzeczenie TK, sygn. akt U 3/11): uregulowano zagadnienia o charakterze proceduralnym,
dotyczące postępowania o unieważnienie
prawomocnego orzeczenia; doprecyzowano, że Sąd Najwyższy będzie odpowiednio
stosował przepisy o skardze o stwierdzenie
niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (sprawy cywilne) lub przepisów o kasacji (sprawy karne);
 o zmianie ustawy o kosztach sądowych
w sprawach cywilnych (orzeczenie TK, sygn.
akt SK 30/09): usunięto przepis, który uzależniał zwrot opłaty od skargi w postępowaniu
wszczętym z urzędu od stwierdzenia oczywistego naruszenia prawa przez sąd uwzględniający skargę;
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 o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym
żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz
ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu,
Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (orzeczenie TK, sygn. akt
P 14/11): przewidziano wznowienie wypłaty
świadczenia emerytalnego funkcjonariuszom
służb mundurowych, które obejmowałoby nie
tylko okres od złożenia wniosku o wznowienie wypłaty, ale, jak w wypadku pozostałych
emerytów, także okres poprzedzający, czyli
od miesiąca, w którym wstrzymano wypłatę
świadczenia, nie dłuższy jednak niż 3 lata;
 o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (orzeczenie TK, sygn. akt SK 20/11):
umożliwiono wniesienie zażalenia na orzeczenia wydane w przedmiocie zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w postępowaniu zarówno przed
sądem pierwszej, jak i drugiej instancji; w wypadku orzeczeń sądu drugiej instancji, co do
których nie dopuszczano możliwości wniesienia zażalenia, określono tryb i sąd właściwy
do rozpoznania zażalenia;
 o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (orzeczenie TK, sygn. akt K 14/12): umożliwiono
wniesienie skargi do sądu na postanowienia
organu wyborczego o odmowie przyjęcia
zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego, odmowie rejestracji listy w całości
lub poszczególnych kandydatów, skreśleniu
z listy kandydata i unieważnieniu zarejestrowanej listy; warunki i tryb wnoszenia odwołań
i skarg uregulowano w nowym rozdziale 9a
„Odwołania i skargi na postanowienia organów wyborczych”.
Komisja Ustawodawcza wspólnie z Komisją Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji zdecydowała o przeprowadzeniu wysłuchania publicznego
w sprawie projektu ustawy o petycjach. Odbyło się
ono 8 X 2013 r. Podczas spotkania przedstawiciele

organizacji pozarządowych i samorządu terytorialnego podkreślali, że taka ustawa jest bardzo potrzebna, większość proponowanych rozwiązań ocenili
pozytywnie. Postulowali m.in. skrócenie czasu rozpatrywania petycji, dopuszczenie do składnia petycji
osób wykonujących zawodową działalność lobbingową, precyzyjne określenie przedmiotu petycji, tak
aby urzędnicy nie mieli problemu z jej kwalifikacją
i nie przyjmowali błędnego trybu jej rozpatrywania.
Przeprowadzenie wysłuchania umożliwiły zmienione w 2013 r. przepisy Regulaminu Senatu. Komisje rozpatrujące projekt senackiej inicjatywy ustawodawczej mogą podjąć uchwałę o wysłuchaniu
publicznym dotyczącym tego projektu, wskazując
termin jego przeprowadzenia. Uchwałę tę ogłasza
się na senackiej stronie internetowej co najmniej
21 dni przed dniem wysłuchania. W wysłuchaniu
może wziąć udział każdy, kto zgłosi komisjom taką
chęć co najmniej 7 dni przed dniem wysłuchania,
wskazując m.in. interes, którego w odniesieniu do
danej regulacji zamierza chronić, lub postulowane
rozwiązanie prawne.
W 2013 r. Komisja Ustawodawcza zorganizowała także 3 konferencje. Pierwsza, przygotowana
we współpracy z Krajową Radą Sądownictwa, była
poświęcona modelowi dojścia do urzędu sędziego
(7 I 2013 r.). Zaprezentowano na niej sposoby dojścia
do zawodu sędziego w innych krajach europejskich.
Referenci przekonywali, że proces rekrutowania nowych sędziów powinien być otwarty, transparentny,
sprawiedliwy i niezależny od nacisków społecznych
i politycznych we wszystkich krajach. Na przykład
w Hiszpanii i Austrii sędziowie wyłaniani są na pod-
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stawie konkursów. W Wielkiej Brytanii o stanowisko
sędziego może się starać wyłącznie prawnik o określonym dorobku zawodowym, co najmniej 7-letnim.
W Holandii sędzią może zostać także obywatel, który nie wykonuje zawodu prawniczego, ma jednak
odpowiednie doświadczenie życiowe i spełni szereg
wymagań. System stosowany w Polsce jest mieszany. Sędziów rekrutuje się zarówno spośród absolwentów prawa, którzy zdali odpowiednie egzaminy
i ukończyli staż, jak i spośród doświadczonych prawników wykonujących inne zawody prawnicze.
Przedstawiono także założenia ustawy przywracającej instytucję asesora sądowego, przygotowane
przez Krajową Radę Sądownictwa. Podczas dyskusji podkreślano, że praca asesora sądowego nie jest
atrakcyjna dla ludzi z doświadczeniem w prawniczych
zawodach pozasądowych. Ze zmianami nie można
czekać, bo w związku z reformą systemu emerytalnego sędziów należy się spodziewać dużego odpływu
z pracy doświadczonych orzeczników. „Sędziego na
próbę” mogliby powoływać Krajowa Rada Sądownictwa lub pierwszy prezes Sądu Najwyższego.
Podczas konferencji „Kierunki zmian pozycji ustrojowej i funkcji Senatu RP”, zorganizowanej wspólnie
z Komisją Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich,
dyskutowano na temat propozycji zmian w usytuowaniu i funkcjonowaniu Izby wyższej polskiego
parlamentu, służących wzmocnieniu jej znaczenia
(15 X 2013 r.). Jak podkreślano, obecnie należy się
przede wszystkim skoncentrować na podejmowaniu
się przez Senat nowych zadań i obowiązków, takich
jak np. zapoczątkowane kilka lat temu rozpatrywanie
orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Podczas kon-
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ferencji propozycję współpracy w tym zakresie złożył prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski. Jego zdaniem Senat, wykorzystując swoje
prawo do inicjatywy ustawodawczej, mógłby wziąć
na siebie obowiązek wypełniania zaleceń wniosków
pokontrolnych de lege ferenda. Przyznanie Izbie
wyższej takiego uprawnienia, podobnie jak stało się
to w wypadku orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego,
usprawniłoby ten system, a Senatowi nadało jeszcze
większe znaczenie. Marszałek Bogdan Borusewicz
jako nowe ważne zadanie Izby wymienił rozpatrywanie petycji obywatelskich, powołanie w tym celu
specjalnej komisji senackiej i prace podjęte nad ustawą o petycjach, uwieńczone niedawnym pierwszym
wysłuchaniem publicznym w Senacie. Jako kolejny
kierunek senackiej aktywności wskazał nawiązanie
współpracy z rzecznikiem praw obywatelskich i Najwyższą Izbą Kontroli. Prof. Marek Chmaj ze Szkoły
Wyższej Psychologii Społecznej zaproponował m.in.
wydłużenie kadencji Izby wyższej i rozdzielenie terminów wyborów do Sejmu i Senatu. Jego zdaniem
w polskiej tradycji parlamentarnej, a także w europejskiej praktyce nie znajduje też uzasadnienia
obecna liczba posłów i senatorów. W Sejmie mogłoby zasiadać 444 posłów, a w Senacie 111 senatorów.
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej senator
Piotr Zientarski postulował natomiast zapewnienie
opieki Senatu nad Polonią i Polakami za granicą. Ta
kwestia powinna mieć rangę konstytucyjną. Zaproponował także wzmocnienie roli Izby w procedurze
zmiany konstytucji. Zgodnie z jej art. 235, obecnie
Senat nie może wnosić poprawek do zmiany uchwalonej przez Sejm.
16 XII 2013 r. odbyła się konferencja „Prawa człowieka w Europie środkowej i Wschodniej oraz Azji
środkowej na tle standardów międzynarodowych”,
zorganizowana przez Komisję Ustawodawczą oraz
Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
Podczas niej dyskutowano o prawach człowieka i ich
przestrzeganiu na Ukrainie, w Rosji i Kazachstanie.
Omówiono zapisy konstytucyjne Polski, Czech, Słowacji, Ukrainy, Białorusi, Rosji, Kazachstanu, Tadżykistanu i Uzbekistanu dotyczące godności człowieka,
konstytucyjne uregulowania wolności i praw jednostki w Kazachstanie, porównano zapisy o prawach
człowieka w konstytucjach Rosji, Ukrainy i Białorusi,
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wskazano też różnice między konstytucyjnymi prawami człowieka a ich stosowaniem w Rosji, przyczyny ich nieprzestrzegania i najbardziej widoczne ich

naruszenia. O naruszeniach praw człowieka w państwach Azji środkowej, a szczególnie w Kazachstanie, mówili m.in.: obrońca praw człowieka, prawnik
i działacz obywatelski w Kazachstanie Yevgeny Zhovtis i były redaktor opozycyjnej gazety „Vzglyad”
w Kazachstanie Igor Vinyavskiy. Z kolei dr Monika
Strus-Wołos z Naczelnej Rady Adwokackiej przedstawiła najważniejsze wnioski z misji obserwacyjnej
rady (stan przestrzegania praw i wolności obywatelskich ze szczególnym uwzględnieniem wolności słowa i mediów oraz sytuacji więźniów politycznych)
w Kazachstanie w kwietniu 2013 r. Podkreśliła, że
ustawodawstwo Kazachstanu pod wieloma względami jest bardzo nowoczesne, także w zakresie procedury karnej i penitencjarnej, w praktyce jednak
wiele przepisów jest nieprzestrzeganych.

Budżet i finanse publiczne
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych
w 2013 r., podobnie jak w latach ubiegłych, należała
do aktywniejszych komisji senackich. W tym okresie
odbyła 77 posiedzeń, rozpatrzyła 44 ustawy, wśród
nich ustawę budżetową na rok 2013 w zakresie części i planów finansowych właściwych przedmiotowemu zakresowi jej działania, a także opinie komisji
branżowych o tej ustawie. Rozpatrzyła również opinie komisji senackich na temat nowelizacji ustawy
budżetowej na rok 2013.
Z inicjatywy komisji budżetu Izba wniosła do Sejmu
projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy
o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, który został
uchwalony 22 XI 2013 r. Nowela stanowi wykonanie
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 5 VII 2012 r.
(sygn. akt P36/10). Przyznaje ulgę podatkową osobom zaliczanym do III grupy podatkowej, które do
31 XII 2006 r. sprawowały opiekę nad spadkodawcą
na podstawie umowy zawartej przed organem gminy.
Podczas posiedzeń tematycznych komisja budżetu
zapoznała się z informacjami przedstawionymi przez
resorty związane ze sprawami finansów państwa:
 Informacja Ministerstwa Finansów o zakresie
stosowania odwróconego VAT i możliwościach
rozszerzenia mechanizmu, wspólnie z Komisją

Gospodarki Narodowej (19 III 2013 r.): zapowiedź przyjęcia przez rząd wniosku w sprawie
wyrażenia przez UE zgody na wprowadzenie w naszym kraju w drodze derogacji tzw.
procedury odwróconego obciążenia VAT
(kupujący, a nie sprzedający odprowadza ten
podatek) w wypadku obrotu niektórymi wyrobami stalowymi; wykorzystanie tej możliwości
w 2011 r. w odniesieniu do złomu; opinia Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej w Katowicach o skutecznym zapobieganiu przestępstwom podatkowym dzięki mechanizmowi
odwróconego VAT.
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 Informacja Ministerstwa Skarbu Państwa
o realizacji programu „Inwestycje polskie”,
wspólnie z Komisją Gospodarki Narodowej
(8 V 2013 r.): rządowy program, adresowany
do podmiotów zainteresowanych inwestowaniem w projekty infrastrukturalne w Polsce,
w części związanej z inwestycjami kapitałowymi w ostatniej fazie przygotowań; 2 filary
programu: Bank Gospodarstwa Krajowego
w zakresie finansowania dłużnego i działalności gwarancyjnej i nowo utworzona spółka
Polskie Inwestycje Rozwojowe SA w zakresie
finansowania kapitałowego; najważniejsze
kierunki planowanych inwestycji: infrastruktura energetyczna i gazowa, wydobycie i magazyny, zagospodarowanie złóż węglowodorowych, infrastruktura portowa, morska,
kolejowa i drogowa, samorządowa, przemysłowa i telekomunikacyjna; planowana efektywność wykorzystania aktywów Skarbu
Państwa dzięki przeznaczeniu środków ze
sprzedaży akcji na współfinansowanie rozwoju rentownych inwestycji infrastrukturalnych
w Polsce i ponownemu inwestowaniu kapitału w kolejny projekt programu; instrumenty wykorzystane w programie: finansowanie
dłużne i gwarancje Banku Gospodarstwa
Krajowego, inwestycje bezpośrednie spółki
Polskie Inwestycje Rozwojowe SA, podwyższenie do 10 mld zł kapitału Banku Gospo-

darstwa Krajowego oraz Polskich Inwestycji
Rozwojowych SA; konsekwencja realizacji
programu „Inwestycje polskie” w wypadku
wniesienia akcji do Banku Gospodarki Krajowej to zaprzestanie zasilania budżetu państwa oraz funduszy celowych przychodami
ze sprzedaży akcji Skarbu Państwa.
 Informacja Ministerstwa Gospodarki na temat
perspektyw rozwoju specjalnych stref ekonomicznych, wspólnie z Komisją Gospodarki
Narodowej (2 VII 2013 r.): rozważanie przez
resort przedłużenia funkcjonowania stref (na
mocy obecnych przepisów, do 2020 r.), specjalne strefy ekonomiczne to nie tylko narzędzie przyciągania inwestorów zagranicznych,
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ale też instrument motywowania polskich
przedsiębiorstw do większego zaangażowania inwestycyjnego w Polsce, w tym przede
wszystkim do tworzenia nowych miejsc pracy,
oddziaływania na lokalny i regionalny rozwój
gospodarczy, na wzrost zatrudnienia i innowacyjności kraju; w Polsce 14 specjalnych stref
ekonomicznych, zlokalizowanych w 146 miastach i 210 gminach, pod koniec 2012 r. około
247,5 tys. zatrudnionych w przedsiębiorstwach
w specjalnych strefach ekonomicznych, największy wzrost liczby miejsc pracy w strefach:
mieleckiej, słupskiej i krakowskiej, spadek
w pomorskiej, suwalskiej i starachowickiej, najwięcej zatrudnionych w strefach: katowickiej,
wałbrzyskiej, tarnobrzeskiej i łódzkiej, ponad
74% kapitału z Polski, Niemiec, USA, Holandii,
Włoch i Japonii.

 Informacja Ministerstwa Gospodarki o stanie
prac nad projektem ustawy o odnawialnych
źródłach energii, wspólnie z Komisją Gospodarki Narodowej (6 XI 2013 r.): założenia projektu: osiągnięcie do 2020 r. 19-procentowego udziału energii elektrycznej uzyskiwanej
z OZE w sposób przyjazny i stabilny dla inwestorów; cele: utrzymanie obecnego systemu
wsparcia istniejących instalacji odnawialnych
źródeł energii, poszanowanie praw nabytych;
wdrożenie nowoczesnego systemu aukcji
dla nowych i zmodernizowanych instalacji
odnawialnych źródeł energii, gwarantującego maksymalizację korzyści; wprowadzenie
rozwiązań umożliwiających rozwój energetyki prosumenckiej, zaspokajającej potrzeby
energetyczne przez odbiorców; analiza w Ministerstwie Gospodarki opinii środowisk społecznych na temat mechanizmów wsparcia
dla wytwórców energii elektrycznej ze źródeł
odnawialnych i biogazu rolniczego.
Kasy oszczędnościowo-budowlane filarem długoterminowej polityki mieszkaniowej państwa były
tematem posiedzenia komisji budżetu 10 VII 2013 r.
Senatorowie wysłuchali przedstawicieli rządu, instytucji i organizacji zajmujących się zarówno problematyką rynków finansowego i mieszkaniowego,
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jak i szeroko rozumianą polityką społeczną. Wiceprzewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
Wojciech Kwaśniak omówił finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Jak przypomniał,
18 VI 2013 r. KNF przyjęła Rekomendację „S”, zakładającą wymóg posiadania przez ewentualnych
kredytobiorców wkładu własnego w wysokości co
najmniej 20% wartości nabywanego mieszkania.
Powoduje to konieczność stworzenia systemu długoterminowego oszczędzania na cele mieszkaniowe. Na temat znaczenia oszczędzania i posiadania
oszczędności dla gospodarstw domowych, sektora
bankowego, a także dla rozwoju gospodarczego
kraju mówił wiceminister finansów Wojciech Kowalczyk. Pozytywnie ocenił ideę uruchomienia w Polsce
systemu długoterminowego oszczędzania. Zasady
działania podobnych systemów omówili: przewodniczący Niemieckiego Związku Prywatnych Kas
Budowlanych, pełniący także funkcję prezydenta
Międzynarodowego Związku Finansowania Mieszkalnictwa Andreas Zehnder i prezes Zarządu Kasy
Budowlanej Słowacji, kierujący największą słowacką
kasą oszczędnościowo-budowlaną (Prva Stavebna Sporitelna w Bratysławie) Herbert Pfeiffer, który
przedstawił funkcjonowanie kas oszczędnościowo-budowlanych w 11 krajach Europy. Przewodniczący
komisji budżetu senator Kazimierz Kleina przypomniał losy inicjatyw legislacyjnych, które zmierzały
do stworzenia w Polsce systemu oszczędzania na
cele mieszkaniowe. Przewodniczący Komitetu ds.
Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich Jacek Furga przedstawił wstępne propozycje
zarówno zapisów nowej ustawy regulującej zasady

działania tego typu specjalistycznych banków w Polsce, jak i wysokości premii budowlanej, której wypłacanie przez polski rząd klientom kas oszczędnościowo-budowlanych powinno przynieść oczekiwany
efekt zachęty do długoterminowego oszczędzania.
Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz uznał projekt utworzenia w Polsce kas
oszczędnościowo-budowlanych za ważny element
budowania nowego systemu zaufania społecznego
zarówno w relacjach wzajemnych uczestników systemu wspólnego, kolektywnego oszczędzania, jak
i w relacji klientów do instytucji bankowych i obywateli do państwa.
Podczas posiedzenia 23 X 2013 r. komisja budżetu rozpatrywała wniosek dotyczący rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opłat
interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych
realizowanych za pomocą kart – COM(2013) 550.
Komisja, po wysłuchaniu informacji przedstawionej
przez przedstawicieli Ministerstwa Finansów i po
przeprowadzonej dyskusji, poparła projekt rozporządzenia. Opiniując go, komisja nie stwierdziła naruszenia zasady pomocniczości.
Na posiedzeniu 4 XII 2013 r. komisji zaprezentowano roczne sprawozdanie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z wykonania budżetu Unii Europejskiej za 2012 r.
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych wspólnie
z Komisją Samorządu Terytorialnego i Administracji
Państwowej 20 VI 2013 r. zorganizowała konferencję „Przyszłość finansów samorządów – dylematy

i wyzwania”. Wiceminister finansów Hanna Majszczyk omówiła na niej ustawowe rozwiązania służące
bezpieczeństwu finansowemu jednostek samorządu
terytorialnego. Kondycję finansową samorządów
przedstawił prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Ryszard Paweł Krawczyk. Dyskutowano
także na temat problemów stojących przed jednostkami samorządu terytorialnego.
Wspólnie z Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przy
współpracy z Fundacją Wspierania Ubezpieczeń
Wzajemnych, 17 IX 2013 r. komisja budżetu zorganizowała konferencję „Szanse i bariery dla rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych na przykładzie
rolnictwa”. Jej celem było omówienie mechanizmów,
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mogących zapewnić funkcjonowanie gospodarstwa rolnego w razie klęsk żywiołowych. Zastępca
przewodniczącego komisji budżetu senator Grzegorz Bierecki ocenił, że ustawa o działalności ubezpieczeniowej, która miała sprzyjać powstawaniu
małych towarzystw ubezpieczeniowych o ograniczonym zakresie działalności, nie spełnia swej funkcji. Przyczyną tego stanu – zdaniem senatora – są
przede wszystkim zbyt uciążliwa procedura administracyjna, wysokie wymogi dla członków zarządów
towarzystw, a także uznaniowość Komisji Nadzoru
Finansowego odnośnie do określenia wielkości towarzystwa i minimalnego poziomu kapitału. Barierą
są też nadmierne obciążenia, nieadekwatne do skali
działalności. Wybrane rozwiązania praktyczne i wyzwania pojawiające się przy tworzeniu TUW przedstawił członek zarządu Instytutu Sobieskiego Maciej

Rapkiewicz. Działania i regulacje UE w sprawie TUW
omówiła dr Marietta Janowicz-Lomott z Katedry Finansów Uniwersytetu Gdańskiego i ekspert Fundacji
Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych. Dr Krzysztof
Łyskawa z Katedry Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Poznaniu przedstawił metody ograniczania skutków ryzyka w rolnictwie, a w szczególności
stosowanie funduszu wzajemnego wsparcia (mutual fund). Podczas dyskusji podkreślano zalety TUW
(m.in. dostosowanie oferty do potrzeb członków towarzystwa i solidarnościowy charakter mechanizmu
ubezpieczeniowego). Wskazywano na niestabilność
i nieprecyzyjność przepisów, krytykowano procedurę zakładania TUW. Zgodzono się, że należy wspierać tworzenie TUW mimo dużych wyzwań organizacyjno-finansowych, gdyż jest to ważne uzupełnienie
infrastruktury rynku finansowego.

Polityka gospodarcza
Komisja Gospodarki Narodowej, jedna z aktywniej pracujących komisji branżowych, w 2013 r. odbyła 74 posiedzenia, rozpatrzyła 42 ustawy.
W analizowanym okresie komisja zebrała się na
wielu posiedzeniach seminaryjnych, poświęconych
ważnym dziedzinom gospodarki:
 Informacja o funkcjonowaniu polskiego przemysłu lotniczego w 2013 r. (5 III 2013 r.): dobra, według resortu gospodarki, pozycja międzynarodowa branży lotniczej i ważna rola
przemysłu lotniczego w polskiej gospodarce;
wprowadzenie nowoczesnych i zaawansowa-
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nych technologii; 100 firm lotniczych działających w Polsce, zatrudniających 23 tys. osób;
80% przychodów tej branży – eksport; informacje o działalności WSK „PZL świdnik”
(produkcja śmigłowców wojskowych różnych klas i zastosowań, w tym 70 śmigłowców typu AW149 dla polskiej armii, dostawa
komponentów, obsługa, remonty, szkolenia
i projektowanie, badania); informacje na temat profilu produkcji Avio Polska w Bielsku-Białej (wytwarzanie turbin niskiego ciśnienia
i przekładni dla największych firm przemysłu
lotniczego); bariery rozwoju działalności krajowych producentów uzbrojenia, m.in. niewystarczający dostęp do zewnętrznego finansowania; apel prywatnych firm produkujących
dla wojska o większą uwagę w powstającym
programie wsparcia dla przemysłu obronnego w latach 2013–2020.
 Informacja Ministerstwa Skarbu Państwa o polityce nadzoru właścicielskiego oraz planach
prywatyzacji na 2013 r., w tym o działaniach
Agencji Rozwoju Przemysłu (13 III 2013 r.):
prywatyzacja spółek Skarbu Państwa zgodnie z dokumentem „Plan prywatyzacji na lata
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2012–2013” (zachowanie kontroli lub władztwa korporacyjnego w 47 spółkach, przede
wszystkim w sektorze finansowym, energetycznym, paliwowym, obronnym oraz w portach morskich; uwzględnienie strategii i programów branżowych, określających zasady
i sposób prywatyzacji spółek istotnych dla danego sektora); przewidywane w 2013 r. przychody z prywatyzacji – 5 mld zł (do 1 III 2013 r.
– 1 mld 176 mln zł), przeznaczane na projekty
prorozwojowe w ramach programu „Inwestycje polskie”; 26 XII 2012 r. wniesienie do
spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe SA lub
Banku Gospodarstwa Krajowego akcji spółek: polskiej Grupy Energetycznej (do 11,39%
kapitału zakładowego), Powszechnej Kasy
Oszczędności Banku Polskiego (do 8,36%),
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (do
10,10%) i Ciechu (do 37,90%); strategia Agencji Rozwoju Przemysłu SA na lata 2012–2015
(wspieranie budowy gospodarki opartej na
wiedzy oraz stymulowanie wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, udzielanie skutecznego wsparcia przedsiębiorcom w okresie
spowolnienia gospodarczego, przekształcenie agencji do końca 2013 r. w podmiot dobrze postrzegany na rynkach kapitałowych
i spełniający kryteria spółki publicznej); zysk
agencji na koniec III kwartału 2012 r. – netto 60 mln zł, zarządzanie portfelem kapitałowym 78 spółek giełdowych i wspierających
rozwój regionalny, udzielanie pomocy finansowej podmiotom gospodarczym, m.in. na
ratowanie i restrukturyzację podmiotów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej,
zarządzanie specjalnymi strefami ekonomicznymi – Euro-Park Mielec i Euro-Park Wisłosan; informacja na temat nadzoru właścicielskiego ministra Skarbu Państwa według stanu
na 1 III 2013 r. (prawa z akcji lub udziałów
w 697 spółkach, w tym w 276 prowadzących
działalność, z czego w 122 100% udziałów
Skarbu Państwa; w 32 udział większościowy,
a w 122 – udział mniejszościowy, 254 spółki
nadzorowane przez ministra Skarbu Państwa
w stanie likwidacji lub upadłości).
 Informacja Ministerstwa Finansów o zakresie
stosowania odwróconego VAT i możliwościach rozszerzenia mechanizmu, wspólnie
z Komisją Budżetu i Finansów Publicznych
(19 III 2013 r.): zapowiedź przyjęcia przez rząd
wniosku w sprawie wyrażenia zgody przez
UE na wprowadzenie w naszym kraju w drodze derogacji tzw. procedury odwróconego
obciążenia VAT (kupujący, a nie sprzedający
odprowadza ten podatek) w wypadku obrotu niektórymi wyrobami stalowymi; w 2011 r.
wykorzystanie tej możliwości w odniesieniu
do złomu; opinia Hutniczej Izby Przemysło-

wo-Handlowej w Katowicach o pozytywnych
skutkach rozwiązania.
 Informacja Ministerstwa Skarbu Państwa o realizacji programu „Inwestycje polskie”, wspólnie z Komisją Budżetu i Finansów Publicznych
(8 V 2013 r.): rządowy program, adresowany
do podmiotów zainteresowanych inwestowaniem w projekty infrastrukturalne realizowane
w Polsce, w części związanej z inwestycjami
kapitałowymi w ostatniej fazie przygotowań;
2 filary programu: Bank Gospodarstwa Krajowego w zakresie finansowania dłużnego
i działalności gwarancyjnej i nowo utworzona spółka Polskie Inwestycje Rozwojowe SA
w zakresie finansowania kapitałowego; najważniejsze kierunki planowanych inwestycji
(infrastruktura energetyczna i gazowa, wydobycie i magazyny, zagospodarowanie złóż
węglowodorowych, infrastruktura portowa,
morska, kolejowa i drogowa, samorządowa,
przemysłowa i telekomunikacyjna); planowana efektywność wykorzystania aktywów Skarbu Państwa (finansowanie dłużne i gwarancje
Banku Gospodarstwa Krajowego, inwestycje
bezpośrednie spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe SA, podwyższenie do 10 mld zł kapitału Banku Gospodarstwa Krajowego oraz
Polskich Inwestycji Rozwojowych SA); konsekwencja realizacji programu „Inwestycje polskie” w wypadku wniesienia akcji do Banku
Gospodarki Krajowej to zaprzestanie zasilania budżetu państwa oraz funduszy celowych
przychodami ze sprzedaży akcji Skarbu Państwa.
 Informacja Ministerstwa Gospodarki na temat perspektyw rozwoju specjalnych stref
ekonomicznych, wspólnie z Komisją Budżetu
i Finansów Publicznych (2 VII 2013 r.): plany
resoru gospodarki w sprawie przedłużenia
funkcjonowania tych stref, m.in. ze względu
na ich rolę w motywowaniu polskich przedsiębiorstw do większego zaangażowania inwestycyjnego na terenie naszego kraju, w tym
przede wszystkim do tworzenia nowych
miejsc pracy, oddziaływania na lokalny i regionalny rozwój gospodarczy (zatrudnianie
absolwentów miejscowych szkół).
 Informacja Ministerstwa Gospodarki o stanie
prac nad projektem ustawy o odnawialnych
źródłach energii, wspólnie z Komisją Budżetu i Finansów Publicznych (6 XI 2013 r.): założenia i cele projektu (utrzymanie obecnego
systemu wsparcia istniejących instalacji OZE,
poszanowanie praw nabytych, wdrożenie
nowoczesnego systemu aukcji dla nowych
i zmodernizowanych instalacji, gwarantującego maksymalizację korzyści, wprowadzenie
rozwiązań umożliwiających rozwój energetyki prosumenckiej, zaspokajającej potrze-
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by energetyczne przez odbiorców); analiza
w Ministerstwie Gospodarki opinii środowisk
społecznych na temat mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej ze
źródeł odnawialnych i biogazu rolniczego.
 Informacja Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o realizacji „Strategii rozwoju kraju
2007–2015” w roku 2012 (3 XII 2013 r.): działania systemowe usprawniające zarządzanie
rozwojem kraju; syntetyczny opis najważniejszych działań, podjętych w celu realizacji
strategii, z uwzględnieniem poszczególnych
priorytetów; wykaz środków finansowych
wykorzystanych na podejmowane działania;
podstawowe wskaźniki obrazujące osiągnięte efekty; działania legislacyjne rozpoczęte
i kontynuowane w 2012 r.
 Informacja Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na temat „Strategii rozwoju kraju 2020”,
wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (16 IV 2013 r.):
3 obszary działań strategii: sprawne i efektywne państwo, konkurencyjna gospodarka,
spójność społeczna i terytorialna, propozycje reform; uwagi senatorów na temat braku w dokumencie wielu istotnych tematów
(m.in. edukacja, kultura, energetyka), a także
szczegółów dotyczących planów metropolitarnych, sytuacji demograficznej i przyczyn
kryzysu demograficznego, polityki miejskiej
i mieszkaniowej, emigracji i migracji społeczeństwa.
 Informacja o działaniu Krajowego Systemu
Usług, w szczególności punktów konsultacyjnych (10 XII 2013 r.): 276 punktów konsultacyjnych z ponad 1200 konsultantami
– to ogólnopolska sieć bezpłatnych usług
informacyjnych oraz współfinansowanych
(dofinansowanie do 90% wartości) usług doradczych dla osób rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą, średnio
obsługująca 45 tys. klientów rocznie, w latach 2012–2013 7,7 tys. usług doradczych dla
przedsiębiorstw i 4 tys. usług asysty w rozpoczynaniu działalności gospodarczej; wygaśnięcie umów na doradztwo od 1 I 2014 r.,
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propozycja PARP dotycząca kontynuacji
świadczenia usług doradczych od 1 I 2014 r.
do 31 III 2015 r. (35 tys. usług), 2 warianty
kontynuacji: ze zwiększeniem około 9 mln zł
oferowanej liczby godzin doradztwa dla każdego klienta i wartości projektu (wtedy łączny
budżet to około 32 mln zł), ze zmniejszeniem
oferowanej liczby godzin doradztwa, ale bez
konieczności wzrostu wartości projektu (łączne wydatki to 23 mln zł).
Podczas kilku posiedzeń tematycznych komisja
budżetu zapoznała się z problemami transportu, zarówno drogowego, jak i kolejowego:
 Informacja Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o „Strategii rozwoju transportu do 2020 r., z perspektywą do
2030 r.” (13 II 2013 r.): przygotowywanie długoletnich programów inwestycyjnych, zmierzających do budowy kompletnej sieci 20 tys.
km dróg ekspresowych i autostrad; rezygnacja z budowy obwodnic miast poza planowaną siecią; przygotowywanie specjalnego
programu dla samorządów, umożliwiającego
finansowanie budowy obwodnic.

 Warunki prowadzenia działalności przez polskie firmy transportu drogowego (13 II 2013 r.):
pozycja europejskiego lidera polskich firm
transportowych (26 tys. firm ze 180 tys. tirów);
branża transportowa to 8–10% polskiego PKB,
zatrudnianie około 1 mln osób; obsługa większości unijnego handlu z Rosją i 96% towarów
w wymianie polsko-niemieckiej; informacja

DZIAŁALNOśĆ KOMISJI
na temat sytuacji przedsiębiorstw transportowych działających w kraju z punktu widzenia
ich przedstawicieli (wysokie podatki i słaby dostęp do źródeł finansowania), apel o podjęcie
działań interwencyjnych przez rząd, polegających na regulacji rynku poprzez ustalenie cen
minimalnych.
 Informacja spółek kolejowych: PKP SA, PKP
PLK SA, PKP Intercity, PKP Cargo SA oraz
Przewozów Regionalnych o realizacji planów w 2013 r. i zamierzeniach na 2014 r.
(17 IX 2013 r.): informacja o działaniach grupy
PKP SA, opartych na 4 filarach (sprawy systemowe i zmiany regulacyjne, finanse, klienci
i zarządzanie grupą PKP), cele strategiczne
(wprowadzenie EIC Premium, nowoczesny
i dobrze utrzymany tabor, poprawa bezpieczeństwa transportu kolejowego, nowy
wizerunek kolei, sieć nowoczesnych dworców kolejowych, nowa jakość infrastruktury,
zmniejszenie długu grupy i budowa wartości
spółek grupy PKP), wyniki finansowe PKP
SA do końca I półrocza 2013 r. (strata netto
w wysokości 133,2 mln zł); program inwesty-

cyjny PKP PLK SA, działania podejmowane
na rzecz poprawy bezpieczeństwa; ustalanie
opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej oraz plan restrukturyzacji spółki, wyniki
finansowe PKP PLK SA za 6 miesięcy 2013 r.
(strata netto w wysokości 114,3 mln zł), „Plan
restrukturyzacji na lata 2013–2015” (podjęcie kilkudziesięciu inicjatyw w zakresie finansów, IT, zakupów, HR i prowadzenia ruchu);
cele strategiczne PKP Intercity SA (poprawa satysfakcji klientów poprzez wyższą jakość taboru i usług przewozowych, wzrost
udziału w rynku publicznych przewozów
pasażerskich, wyniki przewozowe i finansowe w 2013 r. gorsze od podobnego okresu
2012 r.; sytuacja spółki PKP Cargo SA; sytuacja Przewozów Regionalnych Sp. z o.o.
(w I półroczu 2013 r. spadek wartości wykonanych prac eksploatacyjnych o 17,9%
w stosunku do analogicznego okresu 2012 r.,
a przychodów o 12,3%).

Podczas posiedzenia wspólnego z Komisją Rodziny i Polityki Społecznej (15 V 2013 r.) komisja gospodarki zapoznała się z dokumentem „Informacja
o realizacji rządowego programu preferencyjnych
kredytów mieszkaniowych «Rodzina na swoim»
oraz zamierzeniami w sprawie wprowadzania po
31 XII 2013 r. systemów wsparcia rodzin w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych”. Program, działający
od 2008 r., formalnie został zakończony w 2012 r.,
a jego realizacja będzie trwać jeszcze 10 lat. Pomoc
państwa w postaci dopłat do kredytów jest świadczona w okresie pierwszych 8 lat spłaty kredytu preferencyjnego. Większość 181 563 kredytów udzielonych w latach 2007–2012 przeznaczono na zakup
mieszkań na rynku wtórnym (55,25%), na rynku
pierwotnym – 26,36%, a na budowę domów jednorodzinnych – 18,39%. Ogólnie na ten cel wydano
w tym czasie 32 956,8 mln zł. Do programu obsługiwanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego przystąpiło 20 banków, a na jego realizację nie zabrakło
środków. średnia kwota kredytu udzielonego w ramach programu wyniosła 182 tys. zł, a średnia cena
1 m2 mieszkania – 3520 zł. Większość kredytów zaciągnęły małżeństwa w wieku do 39 lat. Przeciętny
okres spłaty kredytu to 26–28 lat. Spośród 26 tys.
wniosków złożonych w 2012 r. około 10 tys. jeszcze
nie zrealizowano, do końca obwiązywania programu, do 31 XII 2012 r., złożono bowiem bardzo dużo
wniosków. Rząd przygotowuje kolejny program,
„Mieszkanie dla młodych”, który ma być uruchomiony od 2014 r.
Ponownie wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, a także z Komisją Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Komisja
Gospodarki Narodowej spotkała się 28 X 2013 r., aby
rozpatrzyć dokument „Stan bezpieczeństwa ruchu
drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie
w 2012 r.”, przygotowany przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Zarówno w Polsce, jak
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i w całej Unii Europejskiej odnotowano istotny spadek liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych.
W Polsce na 1 mln mieszkańców było o 36% mniej
ofiar, a w UE – o 46% mniej. Społeczne koszty wypadków drogowych to około 30 mld zł. W 2012 r. podjęto
szereg działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na drogach. To m.in. akcje i kampanie: „Bezpieczny człowiek”, „Bezpieczne drogi”, „Bezpieczna
prędkość”, „Bezpieczny pojazd”. Podstawowy problem w zakresie bezpieczeństwa na drogach w Polsce
to zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego
i nieosiąganie celów programowych przewidzianych
w strategiach krajowych. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przystąpiła do opracowania
nowego projektu „Narodowy program bezpieczeństwa ruchu drogowego 2013–2020”. Jego główny cel
to dążenie do jak największego ograniczenia liczby
ofiar śmiertelnych wypadków drogowych.
Na posiedzeniu 6 XI 2013 r. Komisja Gospodarki Narodowej analizowała wpływ ustawy refundacyjnej, obowiązującej od 2012 r., na sytuację
branży farmaceutycznej. Jak poinformował prezes
zarządu Związku Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych (ZPHF) Andrzej Stachnik, ustawa
wprowadziła stopniowe obniżanie marży hurtowej z niemal 10% do 5% w 2014 r. (6% w 2013 r.).
Zdaniem związku, nie pokrywa to kosztów dystrybucji 68% leków refundowanych. Hurtownie szacują straty w 2013 r. na 88 mln zł. Ograniczane są
inwestycje, zmniejszane stany magazynowe i częstotliwość dostaw leków do aptek. Spada zatrudnienie. Prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej Grzegorz Kucharewicz poparł dotychczasowe zmiany
w ustawie refundacyjnej. Negatywnie ocenił kondycję rynku detalicznego. Wśród przyczyn wymienił brak prawnej regulacji liczby aptek według klucza geograficznego i demograficznego. W efekcie
nastąpił lawinowy wzrost ich liczby, popierany
również przez hurtownie. Za zasadny prezes
uznał zakaz reklamy aptek. Przedstawiciel Związku Pracodawców Aptecznych Wojciech Olszewski
wskazał na negatywne skutki zakazu, m.in. wzrost
cen produktów i brak przejrzystej oferty cenowej.
Prezes zarządu Polskiego Związku Pracodawców
Przemysłu Farmaceutycznego Cezary śledziewski opowiedział się za regulowaniem wysokości
marży w rozporządzeniu ministra, a nie w ustawie.
Wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki
zaznaczył, że polskie hurtownie odniosły sukces
ekonomiczny i wyparły zagranicznych konkurentów. Obniżenie marży umożliwiło NFZ inwestycje
w nowe technologie. Na liście leków refundowanych pojawiło się 30 innowacyjnych specyfików.
Spadła ogólna konsumpcja leków, ale bez wpływu
na zdrowie populacji. Zdaniem wiceministra zdrowia, opinii o słabej kondycji finansowej dystrybutorów farmaceutyków przeczą kosztowne przejęcia i inwestycje oraz wyniki finansowe niektórych
firm. Ministerstwo dostrzega problem czasowego
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niedoboru leków w aptekach i podejmuje działania zaradcze.
W analizowanym okresie Komisja Gospodarki Narodowej dwukrotnie wyrażała opinie o niezgodności z zasadą pomocniczości projektów dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady: 8 I 2013 r., podczas
posiedzenia wspólnego z Komisją Rodziny i Polityki
Społecznej (projekt opinii o niezgodności z zasadą
pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy równowagi
płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek,
których akcje są notowane na giełdzie i odnośnych
środków), a także 23 IV 2013 r., w czasie posiedzenia wspólnego z komisjami: Spraw Unii Europejskiej
i środowiska (projekt opinii o niezgodności z zasadą
pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy planowania
przestrzennego obszarów morskich oraz zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną).
W ramach swojej aktywności pozalegislacyjnej
4 VI 2013 r. Komisja Gospodarki Narodowej zorganizowała posiedzenie seminaryjne „Plany rozwoju energetyki atomowej w Polsce a doświadczenia francuskie”.
Mario Pain z Generalnej Dyrekcji ds. Energetyki i Klimatu przedstawił zarys obecnej sytuacji energetycznej
Francji. Działa tam obecnie 58 reaktorów atomowych,
a kraj ten jest jednym z największych eksporterów energii elektrycznej, której produkcja w 80% odbywa się
bez użycia węgla. Wiceprzewodniczący francuskiego
Parlamentarnego Biura ds. Oceny Opcji Naukowych
i Technologicznych Jean-Yves Le Deaut podkreślił, że
zaufanie społeczne jest efektem sposobu zarządzania, szeroko prowadzonych konsultacji oraz działania

DZIAŁALNOśĆ KOMISJI

odpowiednich instytucji, m.in. Wysokiego Komitetu
ds. Przejrzystości i Informacji o Bezpieczeństwie Jądrowym, w którym zasiadają przedstawiciele różnych
środowisk, także tych przeciwnych energetyce atomowej. W całej Francji w okolicach instalacji atomowych
działają lokalne komitety informacyjne, w ramach których organizowane są regularne spotkania. Plany Ministerstwa Gospodarki związane z budową polskiej elektrowni atomowej wraz z przeprowadzonym procesem
konsultacji społecznych i transgranicznych przedstawiła wiceminister Hanna Trojanowska. Podjęła także
temat odpadów promieniotwórczych. Według informacji Ministerstwa Gospodarki, obecnie ponad 90%
energii elektrycznej w Polsce pochodzi ze spalania
węgla kamiennego bądź brunatnego. To technologia
dobrze znana i rozwinięta, ale w wysokim stopniu zanieczyszcza środowisko, a cena węgla stanowi ponad
40% ceny energii. Samo wydobycie węgla staje się coraz droższe i Polska musi importować paliwo z zagranicy. W polskich elektrowniach węglowych większość
stanowią stare bloki energetyczne, które będą w najbliższych latach stopniowo wyłączane. Rosnące zużycie energii elektrycznej i starzejąca się infrastruktura są
głównymi powodami, dla których Polska potrzebuje
nowych elektrowni.
Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2013 r. Komisja Gospodarki Narodowej odbyła szereg wizyt studyjnych:
 11–12 III 2013 r. w Republice Czeskiej
udział w spotkaniach poświęconych rozwojowi infrastruktury kolejowej i współpracy polsko-czeskiej w dziedzinie transportu kolejowego.

 26 IV 2013 r. w Poznaniu udział w organizowanej przez Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej, pod patronatem Komisji
Gospodarki Narodowej i prezydenta Poznania,
konferencji popularnonaukowej pt. „Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku
pracy. Zastosowanie najnowszych technologii
branżowych w edukacji w zakresie mechatroniki oraz odnawialnych źródeł energii”: prezentacja współpracy spółek Siemens i Volkswagen
z placówkami edukacyjnymi oraz omówienie znaczenia partnerstwa i dobrych praktyk
w kształtowaniu polityki kadrowej firm.

 9 V 2013 r. wizyta wspólna z Komisją Obrony
Narodowej w zakładach lotniczych w Mielcu
i świdniku: zapoznanie się z potencjałem produkcyjnym oraz sytuacją polskich firm przemysłu lotniczego; prezentacje linii montażu
końcowego śmigłowców, zakładu kompozy-
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tów, zaplecza badawczo-rozwojowego oraz
linii prób w locie; pokaz możliwości prototypu P01 wojskowego śmigłowca AW149.
 18 VII 2013 r. wizyta wspólna z Komisją
Obrony Narodowej w Stoczni Remontowej
Nauta SA w Gdyni: zapoznanie się z działalnością i osiągnięciami spółki (budowa i re-

monty skomplikowanych technologicznie
statków, wznoszenie konstrukcji stalowych
do stawiania farm wiatrowych na morzu,
działalność offshore, związana z wydobyciem z dna morskiego ropy naftowej i gazu
ziemnego) oraz zwiedzanie terenów przemysłowych stoczni.

Petycje, prawa i wolności obywatelskie
Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w 2013 r., podobnie jak w latach ubiegłych,
działała bardzo aktywnie. Podczas swych 77 posiedzeń rozpatrzyła 39 ustaw.
Jednym z ważniejszych zadań komisji jest rozpatrywanie petycji. Na posiedzeniu 2 VII 2013 r. komisja przyjęła sprawozdanie roczne z petycji rozpatrzonych w 2012 r.
W 2013 r. marszałek Senatu skierował do komisji
18 petycji, w tym 7 zbiorowych, 8 indywidualnych
i 3 wielokrotne wniesione przez podmioty zbiorowe i osoby indywidualne. Ponadto komisja kontynuowała prace nad 5 petycjami, w tym 2 skierowanymi do niej w 2012 r. i 3 petycjami z VII kadencji
Senatu, gdyż nie zostały one rozpatrzone lub prac
nad nimi nie ukończono w poprzedniej kadencji
(art. 90g Regulaminu Senatu). Autorzy petycji postulowali m.in.: zmiany prawa w zakresie emerytur
i rent, w tym podwyższenie najniższych emerytur
i rent co najmniej do 50% przeciętnego wynagrodzenia; przyznanie emerytom i rencistom uprawnień do bezpłatnego zaopatrzenia w leki; przyznanie emerytom (wdowom, wdowcom) prawa do
dodatku w wysokości 50% emerytury zmarłego
współmałżonka; zmianę zasady przeprowadzania
waloryzacji emerytur i rent wojskowych z cenowej
na płacową, uposażeniową; zmianę regulacji spraw
kombatanckich, w tym uchwalenie ustawy o statusie weterana opozycji antykomunistycznej i korpusie weterana opozycji antykomunistycznej wobec
dyktatury komunistycznej PRL w latach 1971–1989;
poszerzenie w ustawie kombatanckiej zakresu podmiotowego ofiar represji o osoby, które podlegały
represjom politycznym w latach 1971–1989; poszerzenie definicji działalności równorzędnej z kom-
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batancką o studentów i uczniów Tajnej Organizacji
Nauczycielskiej; zrównanie praw osób internowanych w specjalnych karnych obozach wojskowych
na przełomie 1982 i 1983 r. z prawami innych internowanych; zmianę sytuacji niepełnosprawnych,
w tym uregulowanie statusu asystenta osoby niepełnosprawnej oraz przyznanie prawa do zasiłku
dla bezrobotnych z tytułu ustania osobistej opieki
nad niepełnosprawnym; zmiany w prawie budowlanym w zakresie zasad opracowywania książki
praktyki zawodowej (element przygotowania zawodowego przed egzaminem na uprawnienia budowlane); zmiany w prawie farmaceutycznym w zakresie wykazu produktów leczniczych, poszerzenia
zakresu czynności technika farmaceutycznego oraz
zakazu prowadzenia przez apteki programów lojalnościowych, kart stałego klienta i kart rabatowych;
ustanowienie niedzieli jako świątecznego dnia wolnego od pracy z jednoczesnym zakazem handlu
tego dnia; uchwalenie podstawy prawnej i zasady
zwrotu nieruchomości rolnych i lasów przejętych
na własność Skarbu Państwa na postawie dekretów PKWN; ujednolicenie przepisów o ustanawianiu odrębnej własności lokali wybudowanych
z kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa
Krajowego; włączenie nauczycieli praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w Centrach Kształcenia
Praktycznego do kręgu uprawnionych do otrzymywania świadczenia kompensacyjnego na mocy
ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.
Petycjom w pracach Zgromadzenia Narodowego
Wietnamu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zostało poświęcone spotkanie komisji z delegacją Zgromadzenia Narodowego Wietnamu 10 IX 2013 r.
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Zaprezentowano na nim gościom tryb pracy komisji
nad petycjami. Zauważono, że przede wszystkim
dotyczą one zagadnień społecznych – warunków
życia, emerytur, opieki socjalnej i zdrowotnej.
W analizowanym okresie komisja praw człowieka
kilkakrotnie spotykała się, aby zająć się projektem
ustawy o petycjach. Podczas posiedzenia wspólnego
z Komisją Ustawodawczą, 7 VIII 2013 r., rozważano
podjęcie uchwały o przeprowadzeniu wysłuchania
publicznego. Zgodnie z decyzją, 8 X 2013 r. odbyło się wysłuchanie publiczne projektu ustawy o petycjach. Jego uczestnicy zgłosili uwagi i propozycje
dotyczące projektu. Senatorowie z obu komisji ustosunkowali się do nich na posiedzeniu 7 XI 2013 r.,
a 13 XI 2013 r. przyjęli projekt ustawy o petycjach.
Senat na 46. posiedzeniu podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu tego projektu.

W 2013 r. Izba wniosła do Sejmu 3 projekty ustaw
przygotowane przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji na podstawie petycji wniesionych w 2012 r.:
 o zmianie ustawy o Straży Granicznej (realizacja postulatu zawartego w petycji P-8-06/12,
wniesionej do marszałka Senatu przez Ośrodek Badań Handlu Ludźmi, funkcjonujący
przy Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW; projekt przygotowany przez
komisję 24 X 2012 r.): rozszerzono właściwość
rzeczową Straży Granicznej poprzez ustanowienie prawa tej formacji do wykrywania,
rozpoznawania i ścigania przestępstw handlu

ludźmi, oddania innej osoby w stan niewolnictwa, uprawiania handlu niewolnikami oraz
utrzymywania osoby w stanie niewolnictwa,
a także zapobiegania tym zjawiskom;
 o zmianie ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (realizacja postulatu zawartego w petycji P8-9/12,
wniesionej do marszałka Senatu przez osobę
prywatną; projekt przygotowany przez komisję 17 X 2012 r.): okresy niewykonywania pracy w latach 1981–1989, na skutek doznawania
represji politycznych, zaliczono do kategorii
okresów składkowych bez ustawowego ograniczenia wysokości ich zaliczania do stażu
ubezpieczeniowego;
 o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli,
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (realizacja postulatu zawartego w petycji P-10/09, wniesionej do marszałka Senatu
przez Radę Miasta Jastrzębia-Zdroju; projekt
przygotowany przez komisję 2 III 2012 r.):
wprowadzono zakaz nadawania drogom,
ulicom, mostom, placom i innym obiektom,
również prywatnym, nazw propagujących
symbole totalitarnych ustrojów; jako organ
sprawujący pieczę nad przestrzeganiem ustawy wskazano wojewodę, od jego decyzji będzie przysługiwała skarga do sądu administracyjnego.
Na postawie petycji wniesionych w 2013 r. komisja
15 XI 2013 r. przygotowała projekt ustawy o zmianie
ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
realizujący postulat zawarty w petycji P8-04/13,
wniesionej do marszałka Senatu przez osobę prywatną. Projekt ma na celu zwolnienie z kosztów sądowych przy wznowieniu postępowania w wypadku,
gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności
z konstytucją przepisu, na podstawie którego zostało
wydane orzeczenie. Komisja przygotowała również
projekt uchwały, realizujący postulat zawarty w petycji zbiorowej P8-10/13, wniesionej przez Stowarzyszenie Rodu Rodziewiczów, Radziewiczów, Rodzewiczów, Radzewiczów i Rudziewiczów z Kołczewa,
a dotyczącej podjęcia inicjatywy uchwałodawczej
w celu ustanowienia października 2013 r. Miesiącem
Unii Horodelskiej. Senat na 40. posiedzeniu podjął
uchwałę w sprawie 600. rocznicy Unii Horodelskiej.
Zgodnie ze swoimi kompetencjami, podobnie jak
w latach ubiegłych, komisja praw człowieka rozpatrywała informacje o działalności w roku 2012:
 Centralnego
Biura
Antykorupcyjnego
(14 V 2013 r.): 492 sprawy operacyjne prowadzone przez biuro, 208 – wszczętych,
a 218 zakończonych, zarzuty postawione
ponad 580 osobom; prawie połowa (48%)
śledztw zakończona skierowaniem do sądu
aktu oskarżenia; najwięcej śledztw dotyczących: administracji samorządowej, sektora go-
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spodarczego, terenowej administracji rządowej i administracji centralnej oraz programów
unijnych; 40-procentowy wzrost liczby kontroli
prowadzonych przez CBA;
 Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
(15 V 2013 r.): rozpoczęcie prac ekshumacyjnych na tzw. Łączce, miejscu pochówku w latach 1948–1956 kilkuset ofiar terroru komunistycznego, zmarłych i straconych w więzieniu
mokotowskim (z ponad 100 osób 7 zidentyfikowanych na podstawie badań genetycznych),
zapowiedź kontynuacji zadania w 2013 r.; zakończenie przez pion śledczy ponad 1,2 tys.
postępowań, dotyczących m.in. zbrodni nazistowskich i komunistycznych, rozpoczęcie
podobnej liczby postępowań, m.in. w wyniku
informacji otrzymanych od świadków w ramach akcji „Ostatni świadek” (prawie 5,5 tys.
przesłuchanych świadków); 4 tys. nowych
oświadczeń o pracy, służbie lub współpracy
z organami bezpieczeństwa PRL, weryfikacja
ponad 7,7 tys. oświadczeń; działalność archiwalna (kontynuacja digitalizacji zasobów archiwalnych – 47 tys. jednostek archiwalnych
i 25 tys. fotografii); 64 tys. wniosków związanych z udostępnianiem dokumentów z zasobu IPN; działalność naukowa (centralne projekty badawcze, związane z okupacją ziem
polskich podczas II wojny światowej, z Polską
Zjednoczoną Partią Robotniczą, opozycją
lat osiemdziesiątych XX w., wydarzeniami
1956 r. i polską emigracją), ponad 150 różnego rodzaju publikacji, ponad 90 konferencji,
w tym międzynarodowych; rejestracja ponad
220 relacji audio-wideo świadków wydarzeń
historycznych; 3 projekty dokumentacyjne,
dotyczące II wojny światowej i strat poniesionych przez społeczeństwo polskie; prowadzenie indeksu represjonowanych; działalność edukacyjna (około 40 nowych wystaw,
szkolenia dla nauczycieli, projekty skierowane
do młodzieży);
 rzecznika praw obywatelskich wraz
z uwagami o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela
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(5 VI 2013 r.): 32 224 rozpatrzone sprawy,
ponad 11 tys. spraw podjętych w trybie
ustawy o rzeczniku praw obywatelskich,
w 18 882 sprawach pouczenie wnioskodawców o przysługujących im środkach
działania, w 652 – zwrócenie się o uzupełnienie wniosków, ponad 500 przekazanych
według właściwości; 120 wystąpień generalnych rzecznika i 527 spraw podjętych
z jego inicjatywy; 292 tzw. wystąpienia
problemowe skierowane do ministerstw,
w tym 151 dotyczących postulowanych
zmian w ustawach;
 Sądu Najwyższego (13 VI 2013 r.): 10 186 rozpatrzonych spraw, w tym 6862 skargi kasacyjne i kasacje, 1624 zażalenia i 162 zagadnienia
prawne; aktywny udział sędziów w działalności naukowej, komentatorskiej, publicystycznej i dydaktycznej, kontakty międzynarodowe, zwłaszcza w wymiarze europejskim;
wzmożona aktywność uchwałodawcza;
 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 2012 r. (19 VI 2013 r.): 5724 zarządzone kontrole operacyjne (w 2010 r.
– 8053, a w 2011 r. – 6807), w tym 4307 kontroli w tzw. trybie zwykłym oraz 920 kontroli
w wypadkach niecierpiących zwłoki;
 Krajowej Rady Sądownictwa (2 VII 2013 r.):
3624 zgłoszenia dotyczące pełnienia urzędu
sędziego we wszystkich rodzajach sądów;
sprawy dyscyplinarne 101 sędziów, w tym
49 nieprawomocnych wyroków sądów dyscyplinarnych; 214 zaopiniowanych projektów
aktów prawnych; organizacja konferencji, najważniejsza – na temat niezależności sądów
i niezawisłości sędziów.
Ponadto komisja praw człowieka zapoznała się
z informacjami prokuratora generalnego o łącznej liczbie osób, wobec których został skierowany
wniosek o zarządzenie kontroli i utrwalania rozmów
lub wniosek o zarządzenie kontroli operacyjnej
(3 IV 2013 r.) przedstawicieli resortów sprawiedliwości i spraw zagranicznych oraz rzecznika praw
obywatelskich na temat stanu wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
(30 VII 2013 r.).
Komisja rozpatrzyła również:
 „Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia
2011 r.” (29 I 2013 r.): działania obejmujące
m.in. diagnozowanie osób stosujących przemoc w rodzinie, kampanie społeczne, szkolenia dla pracowników „pierwszego kontaktu”,
funkcjonowanie specjalistycznych ośrodków
oraz konferencje i programy korekcyjno-edukacyjne;
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 dokument „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym
zakresie w 2012 r.”, wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisją Gospodarki Narodowej (28 X 2013 r.): istotny spadek liczby ofiar
śmiertelnych wypadków drogowych, o 36%
mniej ofiar, a w Unii Europejskiej o 46% mniej;
społeczne koszty wypadków drogowych
– około 30 mld zł; podjęcie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na drogach
(akcje i kampanie: „Bezpieczny człowiek”,
„Bezpieczne drogi”, „Bezpieczna prędkość”,
„Bezpieczny pojazd”); prace Krajowej Rady
Bezpieczeństwa Ruchu nad projektem „Narodowy program bezpieczeństwa ruchu drogowego 2013–2020”.
Podczas swego posiedzenia, wspólnego z Komisją Spraw Unii Europejskiej, 16 IV 2013 r., Komisja
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przeprowadziła debatę na temat reformy instrumentów
regulujących przetwarzanie danych osobowych
w krajach Unii Europejskiej. Pakiet projektowanych
aktów prawnych zawiera: projekt rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony
osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych
osobowych i swobodnego przepływu tych danych;
projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych przez właściwe organy w celu zapobiegania, dochodzenia, wykrywania
lub ścigania przestępstw lub wykonywania sankcji
karnych i swobodnego przepływu tych danych. Ge-

neralny inspektor ochrony danych osobowych Wojciech Wiewiórowski zaprezentował główne kierunki projektowanych zmian regulacji ochrony danych
osobowych w UE, obecny stan prac nad unijnym
pakietem legislacyjnym, a także podmioty zaangażowane w przygotowanie tej kompleksowej reformy.
Zwrócił uwagę na zagadnienia, które wywołały kontrowersje i spory w trakcie dyskusji nad projektem na
poziomie europejskim, dotyczące m.in. jurysdykcji
i prawa właściwego, roli Komisji Europejskiej w rozstrzyganiu sporów, odejścia od notyfikacji przetwarzania danych osobowych, sankcji administracyjnych, pozycji ustrojowej, finansowej i organizacyjnej
organów ochrony danych osobowych, administratora bezpieczeństwa informacji oraz prawa do bycia
zapomnianym. Dr Grzegorz Sibiga z Instytutu Nauk
Prawnych PAN omówił sankcje administracyjne
w prawie ochrony danych osobowych i wyzwania
dla Polski w tym zakresie. Dr Agnieszka Grzelak ze
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przedstawiła problematykę ochrony danych osobowych
w policji, bezpieczeństwie wewnętrznym i wymiarze
sprawiedliwości w sprawach karnych.
Zgodnie z Regulaminem Senatu, Komisja Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrywała
projekty opinii, przekazywane Komisji Spraw Unii
Europejskiej, na temat zgodności z zasadą pomocniczości następujących wniosków:
 wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli i przedsiębiorstw poprzez uproszczenie
przyjmowania określonych dokumentów
urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1024/2012
– COM(2013) 228: po rozpatrzeniu projektu
rozporządzenia na posiedzeniu 13 VI 2013 r.
komisja uznała, że nie narusza on zasady pomocniczości;
 wniosek dotyczący rozporządzenia Rady
w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej – COM(2013) 534: po rozpatrzeniu
projektu rozporządzenia na posiedzeniach
2 X i 8 X 2013 r. komisja nie stwierdziła naruszenia zasady pomocniczości; uznała jednak,
że projektowane rozporządzenie powinno
być poprawione poprzez usunięcie z niego
nieprecyzyjnych definicji i zwrotów; zdaniem
komisji, projekt regulacji zbyt głęboko ingeruje też w kompetencje państw członkowskich
ze względu na ustanowienie wyłącznej kompetencji Prokuratury Europejskiej do ścigania
przestępstw przeciwko interesom finansowym UE.
Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, z inicjatywy senator Doroty Czudowskiej,
29 I 2013 r. zorganizowała w Senacie konferencję
„świętowanie niedzieli kluczem chrześcijańskiej tożsamości”. Przewodniczący komisji praw człowieka
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W polskim prawie zbyt dużo jest furtek umożliwiających zmuszanie ludzi do pracy w niedziele. W dyskusji wyraźnie zarysowały się 2 podejścia do problemu
pracy w niedziele i święta: ekonomiczne, które każe
brać pod uwagę przede wszystkim konkurencyjność na rynku i osiągany zysk, oraz propracownicze,
uwzględniające m.in. duchowe i kulturowe potrzeby
osób pracujących i ich rodzin.
Wspólnie z Mazowieckim Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego 12 XI 2013 r. Komisja
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zorganizosenator Michał Seweryński mówił m.in. o niejednoznacznym wymiarze i różnorakich aspektach zagadnienia. Próbę odpowiedzi na pytanie, dlaczego
mamy świętować, podjęli m.in. przedstawiciele Społecznego Ruchu świętowania Niedzieli, który zainicjował swe działanie w diecezji legnickiej w marcu
2011 r., a skupia przedstawicieli różnych środowisk,
zaangażowanych we wprowadzenie w życie społeczno-kulturowe przesłania Jana Pawła II, zawartego
w liście apostolskim o świętowaniu niedzieli z 1998 r.
Dies Domini. W przedstawionych wystąpieniach
– oprócz boskiego wymiaru niedzieli – podkreślano
ludzki, formacyjny wymiar święta w życiu człowieka,
rodziny i społeczeństwa. Wiele uwagi poświęcono
przemianom kulturowym, które powodują odejście
od tradycyjnych form świętowania i wynikającym
stąd konsekwencjom dla rodziny i społeczeństwa,

a także harmonii świętowania i pracy w porządku
społecznym. Prof. Łukasz Piekarczyk z Uniwersytetu Warszawskiego omówił, w jaki sposób pracę
w niedziele i święta reguluje prawo pracy. Zwrócił
uwagę na wątpliwości i na kontekst konstytucyjny.
Obecna regulacja prawna wymaga przebudowy
i uporządkowania, przede wszystkim usunięcia wątpliwości i stworzenia spójnego systemu, wyeliminowania przepisów zagrażających interesom pracowniczym. O potrzebie harmonii świętowania i pracy
w porządku społecznym mówił przewodniczący
Regionu NSZZ „Solidarność” Zagłębie Miedziowe
Bogdan Orłowski. Jego zdaniem, Polska powinna
podpisać konwencję Międzynarodowej Organizacji
Pracy nr 106, mówiącą o handlu w niedziele i święta.
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wała w Senacie konferencję „Samorząd zawodowy
w demokratycznym państwie prawa”. Zaprezentowano samorządy zawodowe radców prawnych,
adwokatów, architektów, inżynierów budownictwa,
biegłych rewidentów, doradców podatkowych, lekarzy, lekarzy dentystów i lekarzy weterynarii, pielęgniarek i położnych, aptekarzy. Wskazywano m.in.
na rolę samorządów zawodowych w umacnianiu
idei samorządności, problemy poszczególnych zawodów, a także na konsekwencje deregulacji wprowadzanej w Polsce.
Komisja praw człowieka, wspólnie z Komisją
Ustawodawczą, 16 XII 2013 r. zorganizowała konferencję „Prawa człowieka w Europie środkowej
i Wschodniej oraz Azji środkowej na tle standardów międzynarodowych”. Dyskutowano na
niej o prawach człowieka i ich przestrzeganiu na
Ukrainie, w Rosji i Kazachstanie. Omówiono zapisy konstytucyjne Polski, Czech, Słowacji, Ukrainy,
Białorusi, Rosji, Kazachstanu, Tadżykistanu i Uzbekistanu, dotyczące godności człowieka. Nie we
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wszystkich konstytucjach godność człowieka jest
prawem podmiotowym, na przykład w konstytucjach Białorusi, Kazachstanu, Tadżykistanu i Uzbekistanu jedynie zobowiązano organy państwa
do ochrony godności ludzkiej. Odbył się również
panel dyskusyjny, prowadzony przez dziennikarza

Jacka Żakowskiego. W opinii Andrzeja Wielowieyskiego, wicemarszałka Senatu I kadencji i senatora V kadencji, promocja europejskich standardów
prawnych w Europie Wschodniej i Azji środkowej
powinna być zadaniem Polski, bo kraje te ze względu na historię są naszymi „współbraćmi w losie”.
Ponadto współpraca polityczna i ekonomiczna
UE i USA z krajami Azji środkowej powinna być
powiązana z żądaniami respektowania przez nie
praw człowieka. O naruszeniach praw człowieka
w państwach Azji środkowej, a szczególnie w Kazachstanie, mówili: Bartosz Kramek z Fundacji
Otwarty Dialog, przedstawicielka Amnesty International Draginja Nadaždin, obrońca praw człowieka, prawnik i działacz obywatelski w Kazachstanie Yevgeny Zhovtis i były redaktor opozycyjnej
gazety „Vzglyad” w Kazachstanie Igor Vinyavskiy.
Z kolei dr Monika Strus-Wołos z Naczelnej Rady
Adwokackiej przedstawiła najważniejsze wnioski
z misji obserwacyjnej w Kazachstanie w kwietniu 2013 r., monitorującej stan przestrzegania
praw i wolności obywatelskich ze szczególnym
uwzględnieniem wolności słowa i mediów oraz
sytuacji więźniów politycznych. W raporcie postuluje się podjęcie badań studyjnych nad stosowaniem w praktyce sądowej Kazachstanu przepisów
kodeksu karnego, mówiących o przestępstwach
podżegania do nienawiści, wywoływania niepokojów społecznych oraz próby obalenia ustroju
konstytucyjnego, gdyż są one wykorzystywane
przeciwko działaczom opozycyjnym.

Edukacja
Komisja Nauki, Edukacji i Sportu w 2013 r. zebrała się na 19 posiedzeniach, pracowała nad 7 ustawami. Przygotowała również projekt nowelizacji
ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, mający na celu przyznanie nauczycielom
zatrudnionym w kolegiach nauczycielskich i kolegiach języków obcych uprawnienia do świadczenia
kompensacyjnego. Pierwsze jego czytanie odbyło
się 10 XII 2013 r., na wspólnym posiedzeniu komisji:
Nauki, Edukacji i Sportu, Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ustawodawczej, które postanowiły rekomendować Izbie odrzucenie projektu.
14 V 2013 r. komisja zapoznała się z informacją
o sytuacji w szkolnictwie i planach resortu edukacji,
przedstawioną przez minister edukacji narodowej
Krystynę Szumilas. W swoim wystąpieniu minister
skupiła się na zagadnieniach dotyczących edukacji
najmłodszych (przedszkole i edukacja wczesnoszkolna), kontroli jakości kształcenia (nowa formuła
egzaminów gimnazjalnych i maturalnych, ocena
pracy szkoły poprzez nadzór pedagogiczny), szkolnictwa ponadgimnazjalnego (kształcenie zawodowe) oraz Karty Nauczyciela (proponowane przez
resort zmiany, m.in. odnoszące się do sposobu rozli-

czania środków wydatkowanych na wynagrodzenia
nauczycieli, ograniczenia niektórych dodatków socjalnych, doprecyzowania zasad udzielania urlopu
wypoczynkowego). W trakcie dyskusji senatorowie
poruszyli temat kształcenia zawodowego, urlopów
zdrowotnych nauczycieli, a także roli rady szkoły.
Zwrócili też uwagę na potrzebę polepszenia sprawności fizycznej dzieci młodszych.
Z okazji X-lecia Polskiej Komisji Akredytacyjnej senatorowie zapoznali się z jej działalnością
(4 VI 2013 r.). PKA dba o jakość kształcenia wyższego zarówno na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych. Wystawia oceny programowe i instytucjonalne. Swoje wnioski i opinie przekazuje ministrowi
szkolnictwa wyższego. PKA opiniuje też wnioski
dotyczące np. tworzenia przez polskie uczelnie
jednostek zagranicznych czy przedłużenia funkcjonowania uczelni. W ciągu 10 lat wystawiła ponad
5 tys. ocen jakości kształcenia. O coraz lepszej jakości nauczania świadczą m.in. zmiany w proporcjach
ocen warunkowych. W I kadencji PKA wystawiła ich
ponad 18%, w II – 13%, a w III kadencji zaledwie
6%. PKA liczy 70–90 członków, którzy współpracują z ponad 800 ekspertami wskazanymi przez senaty
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uczelni, instytucje pracodawców czy parlament studentów. Przewodniczący PKA senator Marek Rocki
pokreślił, że 10 lat temu sytuacja na rynku edukacji
wyższej w Polsce wyglądała zupełnie inaczej. Było
wówczas 385 uczelni, obecnie to ponad 440.
4 VI 2013 r. senatorowie z komisji nauki spotkali
się z przedstawicielami Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Rady Głównej Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, którzy przedstawili apel
przedstawicieli środowisk akademickich do parlamentu i rządu RP w sprawie nadania najwyższego
priorytetu rozwojowi szkolnictwa wyższego, nauki
i kultury w najbliższych dziesięcioleciach. Jak argumentował rektor Uniwersytetu śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół
Polskich prof. Wiesław Banyś, apele i starania rektorów wynikają przede wszystkim z troski o przyszłość
kraju. „To jest kwestia tego, jak wykorzystamy środki unijne do 2020 r. i co będzie się działo później.
W konsekwencji chcielibyśmy mieć wizję tego, co
w nauce i szkolnictwie wyższym będzie się działo”.
Podczas dyskusji wskazywano, że uczelnie potrzebują lepszego prawa i zmian w finansowaniu. Przepisy prawa o szkolnictwie wyższym są nadmiernie
szczegółowe. Dlatego jednym z głównych postulatów rektorskich jest zmiana tej ustawy. Obecni na
posiedzeniu przedstawiciele środowisk akademickich zapowiedzieli wypracowanie swoich propozycji
zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym do końca
października 2013 r. Prof. Wiesław Banyś podkreślał
ponadto, że aby polskie uczelnie mogły się rozwijać, potrzebne są gruntowne zmiany w finansowaniu
i wsparcie konsolidacji szkół wyższych. Obie te kwestie są na tyle skomplikowane i wymagają wyważenia różnych interesów, że prace środowiska akademickiego nad propozycjami konkretnych rozwiązań
mają potrwać do końca kadencji obecnego parlamentu. Zarówno senatorowie, jak i goście zgodzili
się, że edukacja na poziomie akademickim powinna
być finansowana w taki sposób, aby promować jakość
kształcenia. Niestety, nie gwarantują tego obecne
systemy finansowania, oparte przede wszystkim na
liczbie studentów. Senator Ryszard Górecki, rektor
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
ocenił, że uczelnie ze względu na sposób podziału
funduszy przyjmują jak najwięcej studentów. Senatorowie zgodzili się też, że należy stworzyć lepsze
warunki do łączenia się uczelni, obecne bowiem do
tego nie zachęcają, chociaż szkół wyższych jest zbyt
dużo i nie zawsze dobrze sobie radzą.
Zgodnie ze swoim zakresem działania komisja
rozpatrzyła też „Informację Rzecznika Praw Dziecka
za rok 2012 wraz z Uwagami o stanie przestrzegania
praw dziecka” (4 VI 2013 r.).
Ponadto 6 II 2013 r. na wspólnym posiedzeniu
z Komisją Spraw Unii Europejskiej komisja nauki
zapoznała się z działaniami rządu w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady,
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
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i Komitetu Regionów „Nowe podejście do edukacji:
Inwestowanie w umiejętności na rzecz lepszych efektów społeczno-gospodarczych” – COM(2012) 669;
komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego,
Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Wprowadzanie
młodzieży na rynek pracy” – COM(2012) 727, a także wniosku dotyczącego zalecenia Rady w sprawie
ustanowienia gwarancji dla młodzieży (zapewnienie osobom do 25. roku życia w ciągu 4 miesięcy po opuszczeniu szkoły lub utracie pracy otrzymania oferty pracy dobrej jakości, ustawicznego
kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu)
– COM(2012) 729 i pozytywnie je zaopiniowała.
W omawianym okresie Komisja Nauki, Edukacji
i Sportu wspólnie z Instytutem Historii Nauki Polskiej
Akademii Nauk oraz Towarzystwem Historii Edukacji zorganizowała konferencję z okazji 240. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
(18 X 2013 r.). Genezę Komisji Edukacji Narodowej,
jej działalność i osiągnięcia przedstawił prof. Julian
Dybiec z Uniwersytetu Jagiellońskiego. O modelu
obywatela w świetle założeń i praktyki KEN mówiła prof. Kalina Bartnicka z Instytutu Historii Nauki
PAN. Podkreśliła, że praca szkół zreformowanych
przez Komisję Edukacji Narodowej i oddziaływanie
wychowawcze nowych programów trwało tylko ponad 10 lat, ale skutki dla narodu były nieocenione,
tradycje wychowania obywatelskiego i patriotycznego broniły przed wynarodowieniem w okresie zaborów. Pozostał bardzo piękny ideał ucznia szkół KEN
– wzór obywatela, a także przykład mądrej i udanej
reformy, umiejętnie wiążącej wiedzę pedagogiczną
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i postęp naukowy z potrzebami i możliwościami kraju i społeczeństwa. Prof. Irena Szybiak z Uniwersytetu Warszawskiego przypomniała, że na podstawie
zatwierdzonych przez KEN „Ustaw dla stanu akademickiego i na szkoły w krajach Rzeczypospolitej
przepisane” zaczął się formować stan akademicki, obejmujący profesorów i nauczycieli. Mówiąc
o dokonaniach KEN z perspektywy współczesności,
prof. Michał śliwa z Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie podkreślił, że przeprowadzając reformy systemu edukacji, twórcy KEN w pełni urzeczywistnili zasadę,
zgodnie z którą nauczanie i wychowanie są sprawa-

mi publicznymi i stanowić muszą pola aktywności
państwa. Choć dzisiaj żyjemy w innych warunkach
kulturowych i cywilizacyjnych, to nadal aktualny jest
postulat KEN wychowywania i człowieka, i obywatela. Konferencji towarzyszyła wystawa o działalności
Komisji Edukacji Narodowej.
Komisja zorganizowała też konferencję poświęconą Stefanowi W. Frelichowskiemu w ramach
obchodów Roku bł. ks. phm. Stefana Wincentego
Frelichowskiego (6 XII 2013 r.). Jej współorganizatorem był delegat Konferencji Episkopatu Polski ds.
Harcerstwa bp polowy Józef Guzdek. Otwierając
konferencję, przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu senator Kazimierz Wiatr mówił o wyjątkowości bł. Stefana Frelichowskiego, który został
też patronem harcerstwa polskiego. Przypomniał,
że Senat podjął uchwałę z okazji 100-lecia urodzin bł. ks. phm. Stefana Frelichowskiego. O życiu
Stefana Frelichowskiego, ze szczególnym podkreśleniem pobytu w obozie w Dachau, opowiedział
Robert Zadura, autor biografii i licznych opracowań
o błogosławionym. Cytował pisany przez wiele
lat przez niego pamiętnik, jego obozowe listy, pokazał też slajdy z wieloma zdjęciami. O Stefanie
Frelichowskim mówił również jego siostrzeniec
Zygmunt Jaczkowski, cytując wspomnienia mat-
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ki błogosławionego, Marty. Rzymski postulator
procesu beatyfikacyjnego Stefana Frelichowskiego ks. prałat Sławomir Oder przedstawił niektóre
aspekty: proces rozpoczął się w Pelplinie w 1964 r.
jako dotyczący heroiczności cnót, a zakończył na

etapie diecezjalnym w Toruniu 1995 r. Papież Jan
Paweł II beatyfikował ks. Stefana Frelichowskiego
7 VI 1999 r. w Toruniu jako męczennika. Podczas
konferencji została otwarta także wystawa poświęcona życiu i pracy bł. Stefana Frelichowskiego.

Kultura i media
W 2013 r. Komisja Kultury i Środków Przekazu
odbyła 18 posiedzeń, rozpatrzyła 3 ustawy. Z jej
inicjatywy na 30. posiedzeniu Izba podjęła uchwałę w sprawie objęcia przez Senat RP honorowym
patronatem „Wielkiego słownika języka polskiego
PAN”. Z takim postulatem wystąpiły Polska Akademia Nauk i Rada Języka Polskiego. Izba uznała, że
słownik ten jest „dziełem o wyjątkowym znaczeniu
dla utrzymania tożsamości narodowej i kulturowej,
dla kształcenia językowego młodych pokoleń, dla
podtrzymania statusu języka polskiego jako narodowego w dobie dominacji angielszczyzny oraz dla
zachowania więzi z krajem Polaków mieszkających
poza jego granicami”.
Jak co roku Komisja Kultury i środków Przekazu
rozpatrzyła „Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2012 roku wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii
i telewizji w 2012 roku” (8 i 13 V 2013 r.), które przedstawił przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji Jan Dworak. Poinformował, że w 2012 r.
odnotowano pierwszy od lat wzrost wpływów abonamentowych, przede wszystkim w wyniku poprawy ściągania zaległości abonamentowych przez
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Pocztę Polską i aparat skarbowy. Nadal konieczna
jest jednak naprawa systemu finansowania mediów
publicznych, a zwłaszcza telewizji. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przedstawił
też informację na temat postępowania konkursowego w sprawie multipleksu cyfrowego. Odniósł się
do protestów organizowanych w 2012 r. w związku z decyzją rady o nieprzyznaniu miejsca Fundacji Lux Veritatis na rozpowszechnianie programów
TV Trwam na multipleksie cyfrowym. W trakcie dyskusji senatorowie poruszali głównie kwestie związane z przyznawaniem przez Krajową Radę Radiofonii
i Telewizji miejsc na multipleksie cyfrowym. Część
senatorów, a także obecni na posiedzeniu posłowie,
krytykowała zbyt korzystne, ich zdaniem, warunki
przyznane przez radę spółce ATM Grupa SA. Odniesiono się także do sposobu kontroli nadawców
w kontekście obecnej i kolejnej oferty multipleksów
cyfrowych. Zwracano uwagę na niską jakość programów TVP i niewywiązywanie się z zapisanej ustawowo misji telewizji publicznej. Wiele uwagi poświęcono zadłużeniu TVP. Obecny na posiedzeniu komisji
prezes TVP Juliusz Braun wyjaśnił, że tak duże straty,
o ponad 155 mln zł wyższe niż zakładane w 2012 r.,
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były spowodowane m.in. obsługą Euro 2012, przełączaniem sygnału telewizji naziemnej na cyfrowy
i znacznie mniejszymi przychodami z reklam. Wniosek o odrzucenie sprawozdania zgłosił senator Wojciech Skurkiewicz. Komisja opowiedziała się jednak
za przyjęciem sprawozdania. Stanowisko takie zajął
też Senat na swoim 33 posiedzeniu.
Z kolei 19 II 2013 r. komisja kultury rozpatrzyła
„Sprawozdanie ze stanu ochrony języka polskiego
w latach 2010–2011”, przedstawione przez Radę Języka Polskiego na podstawie zapisów ustawy o języku polskim. W raporcie oceniono przede wszystkim
poprawność językową i komunikatywność internetowych materiałów pisemnych, kierowanych do
obywateli przez ministerstwa i instytucje centralne.
W większości analizowanych tekstów widać dbałość o język. Do istotnych uchybień zaliczono m.in.
hermetyczność i brak komunikatywności, używanie zbyt fachowego lub szablonowego języka, nadmierną długość wypowiedzi, błędy ortograficzne,
np. nadużywanie wielkich liter, a także błędy interpunkcyjne i brak korekty tekstów. W swoim sprawozdaniu Rada Języka Polskiego zwróciła również
uwagę na konieczność podejmowania starań, by
w instytucjach centralnych zatrudniano specjalistów
w dziedzinie kultury języka, pomagających tworzyć
publikowane dokumenty. Z tą opinią zgodzili się senatorowie z komisji kultury, którzy pozytywnie ocenili przedłożone sprawozdanie.
Sprawami języka polskiego komisja zajęła się też
na posiedzeniu 14 V 2013 r., w którym wzięli udział
przedstawiciele naukowych środowisk językoznawczych z całej Polski, z przewodniczącym Rady Języ-

ka Polskiego przy Prezydium PAN prof. Andrzejem
Markowskim na czele. „Gwary a współczesny język
polski” – w dyskusję na ten temat wprowadzili prof.
Andrzej Markowski, który mówił na temat miejsca
gwar ludowych wśród odmian polszczyzny, oraz prof.
Stanisław Dubisz z Instytutu Polonistyki Uniwersytetu
Warszawskiego w referacie poświęconym roli gwar
w historii języka polskiego. Zwrócono uwagę, że przewidywania o całkowitym zaniku gwar ludowych nie
sprawdziły. Po 1989 r. na wielu terenach odżyła potrzeba odbudowy więzi lokalnych, co powoduje chęć
powrotu do gwary ludowej używanej na danym terenie. Wicemarszałek Senatu Maria Pańczyk-Pozdziej
podniosła kwestię nadania mowie śląskiej statusu języka regionalnego. Podkreśliła, że zwolennicy stworzenia języka śląskiego nie biorą pod uwagę opinii
językoznawców, przeciwnych uznaniu śląszczyzny za
język regionalny, gdyż nie spełnia ona kryteriów języka regionalnego. Wicemarszałek zaapelowała, aby
nie tylko dyskutować na ten temat, ale również podjąć
konkretne działania ze względu na niebezpieczne tendencje w tej sprawie. W czasie dyskusji podkreślono,
że kultywowanie gwar danego regionu, dbanie o ich
rozwój zawsze powinno się opierać na rzetelnym, wykorzystującym przesłanki naukowe przedstawianiu
stosunku tych gwar do polszczyzny ogólnej, na widzeniu w gwarze lokalnej odmiany języka polskiego,
a nie na przeciwstawianiu jej polszczyźnie i próbach
wyodrębnienia z naszego języka etnicznego.
W omawianym okresie, podobnie jak w roku
2012, Komisja Kultury i środków Przekazu wiele czasu poświęciła zagadnieniom związanym
z ochroną zabytków. Dyskutowano o stanie polskich zabytków, możliwościach jego poprawy,
o problemach, głównie finansowych, związanych
z konserwacją zabytków:
 Programy wykorzystania środków europejskich na ochronę, promocję i rozwój dziedzictwa kulturowego w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020
(26 VI 2013 r.): propozycja właścicieli obiektów zabytkowych stowarzyszonych w „Domus Polonorum”, zmierzająca do włączenia
prywatnych właścicieli w programy wykorzystania środków europejskich na ochronę zabytków, utworzenie programu „Dwór – Dom
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Polski”, polegającego na dopłatach do kredytów przeznaczonych na sfinansowanie renowacji obiektów zabytkowych znajdujących
się w posiadaniu osób prywatnych, wartość
jednorazowego dofinansowania nie większa
niż 500 tys. zł, pomoc dla obiektów zabytkowych położonych w gminach wiejskich oraz
wpisanych do rejestru zabytków; ponad 50%
zabytków w rękach właścicieli prywatnych,
a współczynnik dofinansowania ich konserwacji to zaledwie 10%; dotychczasowe
wsparcie odnowy zabytków wyłącznie na
cele społeczne i kulturalne; postulat wprowadzenia ulgi podatkowej dla osób fizycznych
inwestujących w obiekty zabytkowe, mniej
skomplikowanej procedury pozyskiwania
środków unijnych, mniejszych ograniczeń
programów operacyjnych przeznaczonych
na zadania ochrony zabytków; apel o większą
współzależność w programach operacyjnych
rozwiązań dotyczących finansowania ochrony środowiska kulturowego i przyrodniczego.
 Informacja na temat projektu krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2013–2016 (27 XI 2013 r.): diagnoza
stanu ochrony zabytków w Polsce w zakresie
organizacji i zadań organów ochrony zabytków, stanu ich zachowania, m.in. roli i znaczenia rejestru zabytków, systemów informacji o zabytkach – komunikacji, porozumienia
i współpracy w dziedzinie ochrony zabytków;
najważniejszy cel to wzmocnienie roli dziedzictwa kulturowego w świadomości Polaków;
program weryfikacji rejestru zabytków (do
końca marca 2013 r. 51 817 zweryfikowanych
obiektów, czyli ponad 80% umieszczonych
w rejestrze); 2597 obiektów do skreślenia, nieistniejących, 547 zniszczonych, bez wartości
zabytkowej, 2257 skrajnie zagrożonych; planowana dalsza weryfikacja rejestru, opracowanie
raportu o stanie zachowania zabytków w naszym kraju oraz internetowego, powszechnie
dostępnego systemu informacji o zabytkach,
pozwalającego na lepszy przepływ informacji
między organami ochrony zabytków a lokalnymi społecznościami.
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 Wizyta studyjna w Pawłowicach i Byczynie
(9–10 X 2013 r.): rozmowy z przedstawicielami
administracji rządowej, samorządowej, konserwatorami zabytków i właścicielami obiektów zabytkowych na temat funkcjonowania
pałaców, dworków i zamków w obowiązującym systemie podatkowym, o wpływie samorządów lokalnych na zagospodarowanie popadających w ruinę obiektów; najważniejsze
problemy utrudniające ratowanie obiektów
zabytkowych: wysokie podatki dla właścicieli przeprowadzających remonty i odbudowy,
niekorzystne dla samorządów regulacje dotyczące ulg podatkowych.

23 V 2013 r. odbyła się konferencja „Ochrona
dziedzictwa kulturowego a perspektywa finansowa
Unii Europejskiej na lata 2014–2020”, w której wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej,
właściciele obiektów zabytkowych, konserwatorzy zabytków, naukowcy, reprezentanci ośrodków
naukowych, stowarzyszeń działających na rzecz
ochrony i konserwacji zabytków. Wiceminister kultury, główny konserwator zabytków Piotr Żukowski
poinformował, że w 2014 r. resort planuje badania
stanu zachowania zabytków. Obecnie ponad 40%
obiektów wymaga natychmiastowej interwencji
konserwatora. Według szacunków Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w latach
2007–2011 na ochronę zabytków w ramach priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” programu
operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” wydano około 1,4 mld zł. Należałoby zachęcić do finan-
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sowania ochrony zabytków ze źródeł prywatnych,
wprowadzając ulgę podatkową. Z kolei minister
rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska poinformowała, że w budżecie Unii Europejskiej na lata
2014–2020 zrezygnowano ze środków na kulturę.
Resort jednak przewidział je w 3 programach operacyjnych w pakiecie „Ochrona promocji i rozwoju
dziedzictwa kulturowego i naturalnego” w kwocie
2–3,5 mld zł. środki te będą miały bardziej konkretne przeznaczenie i skorzystanie z nich stanie
się trudniejsze. Podczas konferencji mówiono też
o dziedzictwie kulturowym Rzeczypospolitej za
wschodnią granicą oraz o niematerialnym wymiarze dziedzictwa ziemiańskiego. Prezentowano też
przykłady odnawiania zabytków ze środków prywatnych: restytucja zamku królewskiego w Poznaniu, hotel Krasicki na przedzamczu zamku biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim, zamek
krzyżacki w Rynie na Mazurach, pałac w Starych
Jabłonkach. W trakcie dyskusji postulowano wpro-

wadzenie ulg podatkowych dla osób fizycznych
i prawnych inwestujących w obiekty zabytkowe.
Zwracano uwagę, że działania konserwatorskie
często są źle przeprowadzone. Podkreślano, że nie
ma sankcji za dewastację zabytków, a jednocześnie
od prywatnych właścicieli nawet trzeciorzędnych
zabytków egzekwuje się stosowanie bardzo rygorystycznych zasad konserwatorskich. Apelowano też
o objęcie ochroną najnowszej architektury i dziedzictwa poprzemysłowego.
Komisja zajmowała się również kwestiami dotyczącymi podatku VAT na książki elektroniczne,
funkcjonowania organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, kampanią „Marka Polskiej
Gospodarki” czy przebiegiem procesu cyfryzacji
radiofonii. Na posiedzeniu 9 V 2013 r. apelowano o podjęcie działań zmierzających do obniżenia
stawki podatku VAT na e-booki. Zgodnie z dyrektywą unijną, państwa członkowskie Unii Europejskiej
mogą stosować obniżoną stawkę VAT na książki
i czasopisma zapisane na nośnikach fizycznych.
Unijne przepisy nie przewidują jednak takiej możliwości wobec e-booków czy e-gazet, które są traktowane jako usługa świadczona drogą elektroniczną.
Dlatego w zdecydowanej większości państw członkowskich obowiązuje wyższy podatek VAT na książki elektroniczne niż na papierowe. W Polsce książki
drukowane objęte są 5-procentową stawką VAT, e-booki zaś – 23-procentową. W opinii obecnych na
posiedzeniu komisji przedstawicieli polskich wydawców, taka sytuacja jest szkodliwa dla polskiego rynku
książki i należy wszystkimi sposobami dążyć do podatkowego zrównania książek papierowych i elektronicznych. Na obniżenie VAT na e-booki zdecydowały się jedynie Francja i Luksemburg, ale wbrew
Komisji Europejskiej i ryzykując, że uruchomi wobec
nich procedury dyscyplinujące. Jednym z powodów
podjęcia próby dokonania zmian w unijnym prawie
zmierzających do obniżenia opodatkowania europejskich e-booków jest zdominowanie tego rynku
przez firmy z USA, gdzie obowiązuje zerowa stawka podatku na publikacje elektroniczne. W połowie
kwietnia 2013 r. polski rząd przyjął stanowisko, według którego VAT na książki powinien wynosić 5%.
Komisja podjęła także temat funkcjonowania organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi („Opłata prawnoautorska – opłaty konsumentów na rzecz organizacji reprezentujących twórców
a faktyczne korzyści twórców”; 21 V 2013 r.). W Polsce działa 15 organizacji zbiorowego zarządzania
prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, zajmujących się zbiorowym zarządzaniem i ochroną
powierzonych im praw autorskich lub praw pokrewnych. W 2012 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego wprowadziło zasadę, że muszą one
co roku składać sprawozdania ze swojej działalności. Zamieszczane tam informacje dotyczą struktury
danej organizacji, jej majątku i działalności. Niektóre sprawozdania zaniepokoiły komisję kultury, po-
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nieważ kwoty przekazywane twórcom były bardzo
małe w porównaniu m.in. z kosztami administracyjnymi.
28 X 2013 r. komisja poświęciła swoje posiedzenie
problemom procesu cyfryzacji radiofonii w Polsce.
1 X 2013 r. Polskie Radio rozpoczęło nadawanie cyfrowe. Sygnał cyfrowy radia mogą na razie odbierać
mieszkańcy Katowic i Warszawy. Nadawcy komercyjni nie przyłączyli się do publicznego nadawcy.
Obecni na posiedzeniu przedstawiciele nadawców
komercyjnych, m.in. grup radiowych RMF, Eurozet
i Agora, zaapelowali o spowolnienie tego procesu.
Ich zdaniem odbiorniki cyfrowe (działające w systemie DAB Plus) mogą okazać się za drogie dla polskich słuchaczy. Koszt najtańszego radioodbiornika
tego typu to około 150 zł. Z tymi obawami nie zgodził się przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji Jan Dworak. Jego zdaniem koszt dotarcia do słuchacza z przekazem cyfrowym jest 4 razy
mniejszy. Polskie Radio ma obowiązek nadawania
4 programów ogólnopolskich, tymczasem pełnego
pokrycia sygnałem analogowym nie mają Dwójka
i Czwórka, ponieważ częstotliwości analogowe zostały już wyczerpane. Swojego zasięgu nie mogą
także zwiększyć stacje komercyjne. W najbliższych
latach Polskie Radio planuje uruchamianie kolejnych
nadajników sygnału cyfrowego. 1 VII 2014 r. sygnał
cyfrowy ma dotrzeć w okolice Gdańska, Kielc, Krakowa, Szczecina i Wrocławia.
Komisja Kultury i środków Przekazu wspólnie
z Fundacją Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Radioamatorskich i we współpracy z Polskim
Związkiem Krótkofalowców zorganizowała kon-
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ferencję „Amatorska służba radiokomunikacyjna
– to nie tylko hobby”, która odbyła się 12 III 2013 r.
w Sali Kolumnowej Sejmu. Jej celem było pokazanie roli służby radiokomunikacyjnej we współczesnym świecie. Spotkanie poprzedziła uroczystość
wręczenia od całego środowiska krótkofalarskiego
medali im. Braci Odyńców za zasługi dla krótkofalarstwa polskiego senatorowi Grzegorzowi Czelejowi
i firmie Emitel, a także dyplomów za uruchomienie
amatorskich stacji okolicznościowych uczestnikom
akcji „Armia Krajowa 70 lat temu”, nad którą patronat sprawowali marszałek Bogdan Borusewicz i Zarząd Główny światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej. Historię polskiego krótkofalarstwa przedstawił Tomasz Ciepielowski z Polskiego Związku
Krótkofalowców, a o historii, strukturze i działalności
International Amateur Radio Union (Międzynarodowy Związek Krótkofalowców – IARU) mówił przewodniczący 1. regionu tego związku Hans Blondeel
Timmerman. Podczas konferencji wiele miejsca poświęcono zagadnieniom edukacji dzieci i młodzieży
w kontekście krótkofalarstwa, a także zależnościom
między krótkofalarstwem a nauką. Uczestnicy konferencji zapoznali się z programami lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przygotowywanymi
przez IARU, kursami radiooperatorskimi i szkoleniami organizowanymi przez ZHP, działalnością edukacyjną Stowarzyszenia Krótkofalowców Pogórza
Opawskiego, międzynarodowym programem edukacji technicznej młodzieży ARISS (Amateur Radio
on International Space Station), programami Near
Space i miniSat tworzonymi przez pozarządową
organizację Copernicus Project oraz programem
Radio Reaktywacja. Przedstawiono też założenia
projektu ustawy o wykonywaniu amatorskiej służby
radiokomunikacyjnej oraz łączności służbowej w organizacjach pozarządowych. Uczestnicy konferencji mogli zobaczyć repliki radiostacji „Błyskawica”,
a także nadajnika i odbiornika z 1925 r., za pomocą których Tadeusz Heftman TPAX przeprowadzał
pierwsze amatorskie łączności między Polską i USA.
Na jednym z ostatnich posiedzeń komisji w 2013 r.
senatorowie dyskutowali o czynnikach globalnego
sukcesu marki Polska (10 XII 2013 r.). Podczas spotkania podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik omówiła kampanię „Marka
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Polskiej Gospodarki”, która ma promować polskie
produkty i przedsiębiorców za granicą i w ten sposób
budować pozytywny wizerunek całej polskiej gospodarki. Ministerstwo Gospodarki, na podstawie przeprowadzonych wcześniej badań, wybrało 15 branż,
dla których opracowane zostały programy promocji.
Objęły one branże: jubilersko-bursztyniczą, meblarską, stolarki okiennej i drzwiowej, ochrony i zachowania zabytków, odzieżową, spożywczą, maszyn
i urządzeń górniczych, a także budownictwo, usługi
IT/ICT, przemysł biotechnologiczny i farmaceutyczny, przemysł obronny, produkcję jachtów, produkcję
sprzętu medycznego, turystykę medyczną i przemysł
kosmetyczny. Resort będzie zachęcał zagranicznych
inwestorów w Czechach, Niemczech, na Ukrainie
oraz w Chinach do nawiązywania współpracy biznesowej z polskimi firmami. Kampania obejmująca reklamę w prasie, internecie, otudoor, a także działania
PR wystartowała 16 IX 2013 r. Hasłem kampanii jest
„Made in Poland” – ma ono motywować do działania, optymistycznego patrzenia w przyszłość i zachęcać zagraniczne firmy do podejmowania współpracy
z polskimi partnerami. 25 X 2013 r. Rada Promocji
Polski przyjęła dokument „Zasady komunikacji marki Polska”, w którym określono, jak działać i czego
unikać w przedstawianiu Polski w świecie. Przyjęto
w nim, że należy używać nazwy Polska, trzeba też
zachęcać twórców i przedsiębiorców do wyraźnego
zaznaczania na ich wytworach i produktach znaku
marki Polska.
Ponadto 10 VI 2013 r. senatorowie z Komisji
Kultury i środków Przekazu spotkali się z delegacją Grupy Przyjaźni Francusko-Polskiej Senatu Republiki Francuskiej. Podczas rozmowy zwrócono
uwagę na niezwykle bogatą i ożywioną wymianę

kulturalną między obu krajami. Senatorowie podkreślali znaczenie ochrony różnorodności kulturowej państw europejskich, zwłaszcza w kontekście dominacji na rynku filmowym i muzycznym
produkcji amerykańskich. Przewodniczący Grupy
Przyjaźni Francusko-Polskiej senator Jean-Pierre
Leleux poinformował, że jego kraj zgłosił postulat
wyłączenia kwestii dotyczących kultury i usług audiowizualnych z umowy o wolnym handlu między
Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Liberalizacja przepisów dotyczących tych dziedzin ułatwiłaby potężnemu amerykańskiemu przemysłowi
filmowemu, muzycznemu i telewizyjnemu ekspansję na rynku europejskim. Postulat Francji poparły
ministerstwa kultury większości krajów Unii Europejskiej, także Polski. Podczas spotkania zwrócono
również uwagę na problem zbyt wysokich stawek
podatku VAT na książki elektroniczne. Francuscy
senatorowie interesowali się sposobami i źródłami
finansowania kultury w Polsce, a także dostępem
do niej różnych grup odbiorców oraz systemem
kształcenia artystycznego.

Polityka społeczna
W omawianym okresie Komisja Rodziny i Polityki Społecznej odbyła 46 posiedzeń, rozpatrzyła
20 ustaw, m.in. 3 nowelizacje kodeksu pracy, w tym
dotyczącą wprowadzenia elastycznego czasu pracy i ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku
z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków
zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. 5 XII 2013 r. komisja wystąpiła także z inicjatywą ustawodawczą dotyczącą zmiany ustawy
o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.
Komisja rodziny wspólnie z komisjami gospodarki
i Unii Europejskiej (8 I 2013 r.) przygotowała projekt
opinii Senatu o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy 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. Z pozytywną oceną komisji spotkał się (18 VI 2013 r.) natomiast wniosek dotyczący

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego
przepływu pracowników – COM(2013) 236. Dyrektywa ma usprawnić stosowanie art. 45 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w zakresie swobodnego przepływu pracowników, nie zmieniając
jednak praw pracowników migrujących na obszarze
Unii Europejskiej.
Z niepokojem komisja przyjęła natomiast wystąpienie Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemiec i Austrii
z 23 IV 2013 r. skierowane do prezydencji irlandzkiej i Komisji Europejskiej, w którym zarzucono cudzoziemskim pracownikom nadużywanie prawa
do zasiłków i zaapelowano o podjęcie stosownych
działań w tej sprawie. Senatorowie dostrzegli w nim
niebezpieczeństwo ograniczania uprawnień pracowników migrujących, dlatego komisja oczekiwała
w tej sprawie jednoznacznego stanowiska ministra
spraw zagranicznych.
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W 2013 r. Komisja Rodziny i Polityki Społecznej
zapoznała się z szeregiem informacji i sprawozdań:
 Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za okres od 1 I 2011 r. do 31 XII 2011 r.
(16 I 2013 r.): przemoc w 20–39% rodzin; pomoc 9697 ofiarom przemocy w 35 ośrodkach,
także sprawcom przemocy w ramach programów profilaktyczno-edukacyjnych; szkolenia
dla 5310 pracowników realizujących program
na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego; ogólnopolska kampania społeczna
w mediach publicznych i prywatnych; poprawa jakości udzielanej pomocy, uregulowanie
kwestii finansowania, nowe możliwości izolacji sprawców przemocy w rodzinie od pokrzywdzonych, pozytywny wpływ na zmianę
mentalności społecznej i negatywną ocenę
zachowań.
 Sprawozdanie z funkcjonowania ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za lata 2010 i 2011 (16 I 2013 r.):
pozytywna ocena współpracy finansowej administracji publicznej z sektorem pozarządowym; wzrost liczby konsultacji administracji
publicznej z organizacjami III sektora w sprawie dokumentów prawnych, programowych
i strategicznych związanych z realizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; duża liczba (1 tys. na 8,5 tys.)
organizacji pożytku publicznego niewypełniających ustawowego obowiązku publikowania corocznego sprawozdania o działalności i sposobie wykorzystania środków.
 „Informacja o realizacji rządowego programu
preferencyjnych kredytów mieszkaniowych
«Rodzina na Swoim» oraz zamierzenia w sprawie wprowadzania po 31 XII 2013 r. systemów wsparcia rodzin w zaspakajaniu potrzeb
mieszkaniowych”, wspólnie z Komisją Gospodarki Narodowej (15 V 2013 r.): program
realizowany od 2008 r. i formalnie zakończony w 2012 r. (dopłaty do udzielonych w jego
ramach kredytów mieszkaniowych jeszcze
przez 10 lat); większość 181 563 kredytów
udzielonych w latach 2007–2012 przeznaczona na zakup mieszkań na rynku wtórnym
(55,25%), na rynku pierwotnym – 26,36%,
a na budowę domów jednorodzinnych
– 18,39%; średnia kwota udzielonego kredytu – 182 tys. zł, a średnia cena 1 m2 mieszkania – 3520 zł; przeciętny okres spłaty kredytu
26–28 lat; prace nad nowym programem rządowym „Mieszkanie dla młodych”.
 „Informacja Rzecznika Praw Dziecka za rok
2012 wraz z Uwagami o stanie przestrzegania
praw dziecka” (4 VI 2013 r.): spotkania konsultacyjne z sędziami rodzinnymi w ramach
przygotowań do zmiany prawa rodzinnego;
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konieczność wdrożenia systemu wczesnego diagnozowania lekarskiego dzieci przynajmniej raz w roku; nierozwiązana kwestia
opieki lekarskiej i stomatologicznej w szkołach; wzrost liczby dzieci z zespołem depresyjno-lękowym; częste sądowe ograniczanie
ojcom możliwości opieki i wychowywania
dzieci mimo wystarczających kwalifikacji
rodzicielskich, obowiązujące regulacje niesprzyjające zagwarantowaniu dziecku prawa
do obojga rodziców, niewykorzystywanie
mediacji w postępowaniach rodzinnych.
 Informacja ministra pracy i polityki społecznej o rynku pracy oraz działaniach rządu
na rzecz przeciwdziałania bezrobociu, jego
skutkom oraz o planowanych i wdrażanych
zmianach funkcjonowania urzędów pracy
(10 VII 2013 r.): bardzo trudna sytuacja na
rynku pracy w 2012 i 2013 r.; wzrost długotrwałego bezrobocia, najtrudniejsza sytuacja
ludzi młodych; nadal niewykorzystany potencjał rynku pracy (10% osób niezatrudnionych
w wieku zawodowo czynnym) oraz osoby powyżej 50. roku życia z dobrymi kwalifikacjami
zawodowymi; cel regulacji dotyczących rynku
pracy przygotowywanych przez rząd – wzrost
zatrudnienia o 10%; w przygotowaniu reforma
rynku pracy zmierzająca do zwiększenia efektywności działania urzędów pracy poprzez
„profilowanie” bezrobotnych; nowe instrumenty rynku pracy skierowane do młodzieży,
rodziców powracających na rynek pracy i sprawujących opiekę nad dziećmi (głównie kobiety) oraz osób powyżej 50. roku życia.

 Informacja głównego inspektora pracy
o problemach pracodawców ze stosowaniem przepisów prawa pracy ujawnionych
podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy (10 VII 2013 r.): problemy sygnalizowane
w skargach zgłaszanych do PIP (kłopoty w nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy,
niewypłacanie i nieterminowe wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń, warunki i czas
pracy); najczęściej naruszane przepisy do-
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tyczące czasu pracy; zawiadomienia skierowane przez PIP do prokuratury; wysoka skuteczność działań PIP – ponad 90% poleceń
wydanych przez inspektorów wykonanych
przez pracodawców; wzrost skali naruszeń
w zakresie zawierania umów cywilnoprawnych oraz liczby podmiotów nieodprowadzających składek na Fundusz Pracy lub zalegających z wpłatą składek na ubezpieczenie
społeczne; wnioski PIP: kontynuowanie
działań kontrolno-nadzorczych w sektorach
gospodarki i zakładach o najwyższym ryzyku utraty życia lub zdrowia, wspieranie pracodawców we wprowadzaniu systemowych
rozwiązań zapobiegających wypadkom przy
pracy i chorobom zawodowym, doskonalenie
programów prewencyjnych, kampanie informacyjno-promocyjne, rozwój współpracy
z ZUS i organami skarbowymi.
Komisja zapoznała się także z informacją ministra
pracy i polityki społecznej na temat realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2012 r. (31 VII 2013 r.). Program obejmuje
lata 2006–2013. Resort pracy zwrócił się do komisji rodziny z prośbą o poparcie dla kontynuowania
programu do 2020 r. Komisja w tym samym dniu
przyjęła stanowisko, w którym zaapelowała o podjęcie przez rząd prac nad przedłużeniem go na kolejne lata, nie krócej niż do 2020 r. W ocenie komisji,
program jest skutecznym narzędziem zmniejszania
skali zjawiska niedożywienia, jest bardzo dobrze
odbierany zarówno przez służby pomocy społecznej, jak i beneficjentów. Stanowi rozwiązanie, które
trwale wpisało się w system pomocy jednostek samorządów terytorialnych. Wysokie zaangażowanie
finansowe gmin pokazuje, jak dużą wagę do przezwyciężenia problemu niedożywienia przywiązują
samorządy terytorialne.
W omawianym okresie komisja zajęła się także
problematyką orzecznictwa o niepełnosprawności, niesamodzielności oraz niezdolności do pracy
(29 I 2013 r.). W opinii pełnomocnika rządu ds.
osób niepełnosprawnych, obecny system jest nieefektywny, m.in. ze względu na funkcjonowanie
5 odrębnych systemów orzekania: do celów pozarentowych, na potrzeby ubezpieczeń społecznych
(ZUS), ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS),
służb mundurowych podległych resortowi spraw
wewnętrznych oraz służb podległych prezesowi
Rady Ministrów i ministrowi sprawiedliwości. Należy zatem ujednolicić system orzecznictwa o niepełnosprawności i stworzyć 1 funkcjonalny system
orzekania służący różnym celom. Proponowane
zmiany to m.in.: przekazanie ZUS kompetencji
w sprawach orzekania na potrzeby zatrudnienia,
zmiana definicji dziecka niepełnosprawnego czy
zmniejszenie liczby zespołów ds. orzekania w systemie pozarentowym. W opinii wiceministra zdrowia,
podstawą orzekania o niepełnosprawności powin-

na być nie tyle rozpoznana jednostka chorobowa,
ile ustalenie sprawności i zdolności do zatrudnienia
na podstawie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia, rekomendowanej przez Międzynarodową Organizację
Zdrowia. Niezbędne jest także podniesienie poziomu kształcenia lekarzy orzeczników.
Komisja Rodziny i Polityki Społecznej zapoznała
się także z dokumentami dotyczącymi polityki rodzinnej:
 „Wyzwania dla rodziny XXI w. Program i działania podejmowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych na rzecz polityki rodzinnej” (4 IV 2013 r.): najważniejsze obszary
działań podejmowanych przez ONZ: walka
z biedą i marginalizacją społeczną, zachowanie równowagi między pracą a rodziną,
wspieranie integracji społecznej i solidarności międzypokoleniowej w rodzinach i społeczeństwie.
 Informacja Rady Ministrów o realizacji w 2012 r.
ustawy z 9 VI 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (19 X 2013 r.).
 Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji
ustawy z 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat
3 (19 XI 2013 r.).
W omawianym okresie Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, we współpracy z Fundacją „Rodzice
Przyszłości”, 24 X 2013 r. zorganizowała posiedzenie seminaryjne poświęcone przemocy emocjonalnej wobec dzieci – diagnozie i dobrym praktykom
rozwiązywania tego problemu. W opinii ekspertów,
długotrwała przemoc emocjonalna doświadczana
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przez dziecko może być w jego późniejszym życiu
przyczyną niskiej samooceny, problemów interpersonalnych i zaburzeń w związkach intymnych,
a w ciężkich wypadkach – zaburzeń rozwoju. Zwracano uwagę, że poniżanie, wyśmiewanie, szantażowanie często towarzyszą przemocy fizycznej.
Osoby, które doświadczały przemocy emocjonalnej w dzieciństwie, częściej stosują ją potem także
w swoich rodzinach, a w dorosłym życiu są bardziej
narażone na przemoc, częściej cierpią z powodu
zaburzeń depresyjnych, lękowych czy podejmują
próby samobójcze. Szacuje się, że przemoc emocjonalna może dotyczyć około 10% dzieci. Zdaniem
ekspertów, bardzo ważne jest uświadamianie rodzicom istoty problemu przemocy emocjonalnej.
Podczas posiedzenia poświęconego systemowi
emerytalnemu w kontekście demografii komisji zaprezentowano raport Centrum Analiz Stowarzyszenia KoLiber (2 VII 2013 r.). Zdaniem autorów raportu,
obecny repartycyjny system emerytalny należy ocenić jako niewydolny i całkowicie transferowy. Jego
utrzymanie może być możliwe jedynie dzięki zwiększeniu liczby osób płacących składki, stałemu podnoszeniu wieku emerytalnego nawet do 75.–77. roku
życia albo zwiększaniu wymiaru podatków czy obniżaniu wysokości wypłacanych świadczeń emerytalnych. Alternatywą, którą zaproponowali autorzy
raportu, może być system repartycyjno-alimentacyjny, w którym wysokość świadczenia emerytalnego
rodziców byłaby uzależniona od uśrednionych zarobków ich dzieci. W opinii prof. Marka Góry, w raporcie trafnie wskazano na procesy demograficzne
jako jedną z najważniejszych przyczyn ewentualne-
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go załamania się repartycyjnego systemu emerytalnego. Jego zdaniem, reforma emerytalna z 1999 r.
z jej elementami o charakterze kapitałowym była
dobrym rozwiązaniem i nie należy od niego odchodzić. Odmienny pogląd przedstawiła prof. Leokadia
Oręziak. Jak stwierdziła, utworzenie przymusowego
II filara kapitałowego (Otwarte Fundusze Emerytalne
– OFE) było złe i szkodliwe. Przekonywała, że celem
systemu ubezpieczeniowego jest zapewnienie emerytom minimum dochodów na starość, a nie finansowanie za pomocą składek emerytalnych rozwoju
przedsiębiorstw, inwestycji długoterminowych czy
rynku kapitałowego. System OFE należy zlikwidować, ponieważ rujnuje polskie finanse publiczne,
przyczyniając się do wzrostu polskiego zadłużenia.
Komisja rodziny zapoznała się także z przygotowanymi przez ministrów pracy i finansów, 3 wariantami zmian, dotyczącymi przyszłości OFE:
likwidacji ich nieakcyjnej części, dobrowolności
udziału w OFE oraz dobrowolności udziału w OFE
z dodatkową składką. Zdaniem prof. Marka Góry,
propozycje rządowe ograniczały się do wpływu
OFE na stan finansów publicznych, a przedstawione dane liczbowe obarczone były błędem. Rekomendowane warianty ocenił krytycznie. Według
prof. Leokadii Oręziak, najlepszym rozwiązaniem
jest 3. wariant (dobrowolność wyboru pozostania
w OFE i powiększenie przekazywanych tam środków o dodatkową składkę lub przejścia do ZUS).
Członek rady nadzorczej ZUS Jeremi Mordasewicz
przyznał, że koszty systemu OFE były zbyt wysokie, ale zmniejszyły się 10-krotnie i w dużej mierze
to od rządu zależy, czy będą w przyszłości jeszcze
niższe.
Wzorem lat ubiegłych dużo uwagi w pracach
komisji poświęcono projektowi nowelizacji ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym. Projekt, przygotowany przez grupę roboczą przy
Klubie Parlamentarnym Platformy Obywatelskiej
pod przewodnictwem senatora Mieczysława Augustyna, zaprezentowano podczas posiedzenia
komisji 23 IV 2013 r. i zorganizowanej przez nią
14 V 2013 r. konferencji. Chodzi przede wszystkim
o umożliwienie łatwego dostępu do usług opiekuńczych, a de facto o stworzenie od podstaw systemu opieki nad osobami niesamodzielnymi. Jako
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uprawnione do świadczeń z tytułu niesamodzielności wskazuje się osoby powyżej 18. roku życia
z orzeczonym stopniem niesprawności oraz ich
rodziny. Podstawowe cele i założenia proponowanych zmian to: autonomia i podmiotowość osób
niesamodzielnych, współdziałanie i uzupełnianie
się systemów i podmiotów, centralna rola rodziny w procesie opieki, równa wielkość i dostęp do
świadczeń, konkurencyjność i jednakowe traktowanie świadczeniodawców, minimum ingerencji i wykorzystanie istniejących struktur, udział ekspertów
i interesariuszy w monitoringu i korektach systemu.
Projekt zakłada m.in. wprowadzenie tzw. czeku
opiekuńczego, nowego zawodu – asystenta osoby
niesamodzielnej, urlopu w celu sprawowania opieki, tzw. opiekę wytchnieniową i teleopiekę, a także
refundacji kosztów opieki. Podczas konferencji starano się także nakreślić z europejskiej perspektywy
sytuację w opiece długoterminowej. Za najważniejsze wyzwania uznano przeciwdziałanie ubożeniu
i wykluczeniu z powodu niepełnosprawności i niesamodzielności, zapewnienie odpowiedniej jakości
usług opiekuńczych, a przede wszystkim wypłacalności systemu opieki długoterminowej.
Kolejnym tematem podjętym przez komisję rodziny były kierunki zmian i prace nad nową ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych, a także działania pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych w sprawie nowego systemu orzecznictwa (4 VI 2013 r.). Jak
poinformował pełnomocnik, prace te zostały wstrzymane w związku z propozycjami przedstawionymi
przez Dyrekcję ds. Konkurencji Komisji Europejskiej.
Zgodnie z nimi, środki pomocy publicznej na zatrudnianie osób niepełnosprawnych nie mogłyby przekraczać 0,01 PKB, co oznaczałoby, że dotychczasowa pomoc w ramach systemu obsługi dofinansowań
(SOD), która wynosiła w Polsce około 3 mld zł rocznie, zostałaby zredukowana do 150 mln zł i zapewniła wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych
zaledwie przez 3 tygodnie.
W związku z licznymi pismami wyrażającymi zaniepokojenie projektowanymi przez Komisję Europejską regulacjami przewodniczący komisji rodziny
senator Mieczysław Augustyn wydał komunikat
(6 VIII 2013 r.), w którym zaproponowane zmiany

uznano za skrajnie niekorzystne dla Polski i osób
niepełnosprawnych. Zdaniem komisji rodziny, przyjęcie rozporządzenia w takim kształcie rujnowałoby, będący rezultatem konsensusu społecznego,
polski system aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
W 2013 r. z inicjatywy Komisji Rodziny i Polityki
Społecznej przeprowadzono 2. edycję konkursu
„List do Taty”, pod honorowym patronatem marszałka Bogdana Borusewicza i rzecznika praw dziecka
Marka Michalaka, we współpracy z Tato.Net – Fundacją Cyryla i Metodego. Celem konkursu, w którym
wzięło udział 2360 dzieci z klas V i VI z 244 szkół
podstawowych w całej Polsce, było propagowanie
idei świadomego i dojrzałego ojcostwa. Konkursowy list miał opisywać relacje z tatą, ojczymem
czy ojcem zastępczym i stanowić próbę odpowiedzi
na pytanie: kim jest i co dla mnie znaczy mój tata?.
Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
laureatom odbyło się w Senacie 27 XI 2013 r. Rozstrzygnięciu konkursu „List do Taty” towarzyszyła
konferencja pod takim samym tytułem. Senator
Mieczysław Augustyn zachęcał do refleksji nad rolą
ojca we współczesnej rodzinie i do zastanowienia
się, jaki powinien on być, by sprostać oczekiwaniom
dzieci, ujawnionym m.in. w konkursowych listach.
Jak wskazywał prezes Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej dr Szymon Grzelak, na podstawie badań
przeprowadzonych wśród 3 tys. gimnazjalistów
można stwierdzić, że dla zdecydowanej większości
ojciec jest autorytetem i życiowym przewodnikiem.
Wśród tych, dla których ojciec nie odgrywa takiej
roli, występuje zdecydowanie większy odsetek za-
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chowań problemowych, takich jak uzależnienia,
przemoc, depresja czy myśli samobójcze. Dr Mariola Racław z Uniwersytetu Warszawskiego stwierdziła, że w świetle badań społecznych ojciec odgrywa
istotną rolę w życiu wielu dorosłych Polaków, mimo
że jest wskazywany rzadziej niż matka, a silniejszą
więź z nim deklaruje zaledwie 2%. Ojca postrzega
się przede wszystkim jako tego, który tłumaczy świat

i jemu w rodzinie przypisana jest rola przewodnika,
także moralnego. Konferencję zakończył panel dyskusyjny, którego uczestnicy podjęli próbę odpowiedzi na pytanie: czy ojciec jest potrzebny współczesnej rodzinie i społeczeństwu?. Wskazywano, że
obecność zarówno ojca, jak i matki jest niezwykle
istotna dla rozwoju dziecka, a w konsekwencji – korzystna dla społeczeństwa, gospodarki i państwa.

Problematyka zdrowotna
W 2013 r. Komisja Zdrowia zebrała się na 26 posiedzeniach, pracowała nad 11 ustawami. W swojej
pozalegislacyjnej działalności najwięcej uwagi poświęciła problemom zdrowotnym w kontekście medycznym, społecznym i finansowym.
Podczas posiedzenia 19 II 2013 r. senatorowie
zapoznali się z aktualnym stanem i perspektywami
chirurgii metabolicznej i bariatrycznej. Prezes Sekcji Chirurgii Metabolicznej Towarzystwa Chirurgów
Polskich prof. Mariusz Wyleżoł ocenił chirurgię bariatryczną jako najskuteczniejszą metodę leczenia
otyłości i jej powikłań, zmniejszającą wydatki na
ochronę zdrowia. Chirurgia bariatryczna, czyli operacyjne leczenie otyłości, polega na zmniejszeniu
pojemności żołądka, mającym ograniczyć jedzenie.
Według danych amerykańskich, leczenie pacjenta
z otyłością jest o 42% droższe niż osoby o prawidłowej masie ciała. W Polsce to metoda stosowana
zbyt rzadko (około 1,5 tys. zabiegów rocznie, wskazania u 1,5 mln osób) ze względu na niewielką wiedzę lekarzy na temat wskazań do jej zastosowania
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i niedostatecznej wyceny procedur bariatrycznych
przez NFZ. Tymczasem u 80–90% pacjentów po zabiegu chirurgii bariatrycznej następuje trwały ubytek
masy ciała, leczenie zachowawcze za pomocą diety i zmiany trybu życia zaś daje ten efekt tylko u 5%
chorych. Otyłość znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia innych przewlekłych schorzeń, m.in. cukrzycy typu 2, nadciśnienia tętniczego, zbyt wysokiego
poziomu cholesterolu i trójglicerydów. Senatorowie
postulowali zmianę zasad wyceny świadczeń z zakresu chirurgii bariatrycznej.
Informację Ministerstwa Zdrowia na temat opieki nad noworodkami urodzonymi przedwcześnie
przedstawiono komisji 19 III 2013 r. Jak powiedziała
prof. Ewa Helwich, konsultant krajowy ds. neonatologii, u noworodków urodzonych przed czasem
występują m.in. zaburzenia oddychania. Najmniejsze wcześniaki nie mają jeszcze wykształconych
pęcherzyków płucnych, dlatego są sztucznie wentylowane. W efekcie następuje tzw. dysplazja oskrzelowo-płucna. Dziecko może wyrosnąć z niej w cią-
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gu pierwszych 2 lat życia pod warunkiem dobrej
ochrony przed infekcjami płucnymi. Od listopada
do kwietnia wcześniaki są szczególnie narażone na
zakażenia wirusem RS (syncytialny wirus oddechowy), atakującym oskrzela i płuca. Profilaktyka tych
zakażeń, domięśniowe podawanie gotowych przeciwciał, jest stosowana od kilku lat w ramach programu lekowego. Jego kryteria budzą jednak protesty
lekarzy i rodziców, ponieważ dzieci są kwalifikowane na podstawie daty urodzenia. Dziecko o wadze
600 g, urodzone 30 kwietnia w 24. tygodniu ciąży,
nie może skorzystać z profilaktyki, a to urodzone
1 maja, bardziej dojrzałe i ważące więcej – tak. Senatorowie zaapelowali do ministra zdrowia o zmianę kryteriów i niedyskryminowanie wcześniaków ze
względu na datę urodzenia.
Zagrożeniom dla funkcjonowania psychiatrycznych zakładów opieki długoterminowej dla dzieci,
młodzieży i dorosłych poświęcono posiedzenie
23 IV 2013 r. Jak wynikało z informacji przedstawionej komisji, w ramach kontraktów z NFZ nie ma
możności leczenia schorzeń niepsychiatrycznych
(około 65%) pacjentów tych placówek. Kolejny problem do niezwłocznego rozwiązania to zapewnienie obowiązkowej całodobowej opieki specjalistów
psychiatrów i psychiatrów dziecięcych w zakładach
opiekuńczo-zdrowotnych. W resorcie zdrowia trwają prace nad ujednoliceniem zasad odpłatności za
pobyt w psychiatrycznych zakładach opiekuńczo-leczniczych.
Aktualnej sytuacji chorych na wirusowe zapalenie wątroby typu B i C poświęcono posiedzenie
16 IV 2013 r. To choroba na ogół wykrywana przypadkowo lub dopiero wtedy, kiedy chory ma już
objawy poważnego uszkodzenia wątroby i wymaga leczenia specjalistycznego. W Polsce 80% zakażonych wirusowym zapaleniem wątroby typu C nie
jest tego świadomych. Większość zakażono w placówkach służby zdrowia i gabinetach stomatologicznych, a najczęściej w szpitalach podczas zabiegów chirurgicznych. Podstawa leczenia to terapia
dwulekowa (interferon pegylowany alfa i rybawiryna), skuteczna jedynie u mniej więcej 60% chorych,
a jeszcze mniej (około 50%) u pacjentów zakażonych wirusem HCV z tzw. genotypem 1 (około
80% chorych w Polsce). Lepsze efekty daje terapia
trójlekowa, w której stosuje się dodatkowo tzw. inhibitor protezy. Ta metoda jest skuteczna mniej więcej u 80% chorych wcześniej nieleczonych i około 60% poddawanych terapii dwulekowej. Terapia
trójlekowa jest stosowana w Polsce sporadycznie
ze względu na wysokie koszty.
Senatorowie zapoznali się również z informacją
Ministerstwa Zdrowia na temat chorób układu nerwowego ze szczególnym uwzględnieniem choroby
Parkinsona (14 V 2013 r.). Choroba Parkinsona powoduje postępujące schorzenie mózgu, stopniowo upośledzające sprawność ruchową pacjenta,
a w konsekwencji – jego zdolność do pracy i co-

dziennego życia. Obecnie w Polsce choruje około
80 tys. osób i liczba ta systematycznie rośnie. Brak
terapii umożliwiającej zahamowanie rozwoju choroby, stosuje się jedynie leczenie objawowe, przez
dłuższy czas umożliwiające zachowanie sprawności
ruchowej. System opieki zdrowotnej nie zapewnia
kompleksowej opieki medycznej, zwłaszcza pacjentom w zaawansowanym stadium choroby. Istnieje
więc pilna potrzeba stworzenia spójnego systemu
leczenia choroby Parkinsona, pozwalającego efektywnie wykorzystać środki na leczenie, zapewniającego dostępność skutecznej terapii we wszystkich
stadiach choroby i utworzenie ośrodków referencyjnych zapewniających kompleksową opiekę pacjentom.
Zasady wykonywania diagnostyki genetycznej w Polsce były tematem posiedzenia komisji
4 VI 2013 r. Eksperci wskazywali na konieczność
jak najszybszego uregulowania ustawowego sprawy
badań genetycznych. Jego projekt, przygotowany
przez Zespół ds. Molekularnych Badań Genetycznych i Biobankowania, powołany w 2011 r. przez
ministra nauki, zakłada m.in. zakaz dyskryminacji ze
względu na cechy genetyczne, system akredytacji
co 2 lata instytucji przeprowadzających badania, zawiera też definicję pojęcia embrionu ludzkiego i płodu ludzkiego. W opinii przewodniczącego zespołu
prof. Michała Witta, bez tych uregulowań nastąpi
brak kontroli nad wykonywaniem testów genetycznych prywatnie, udostępnianie pacjentom wyników
bez właściwej ich interpretacji i porady medycznej.
W efekcie wyniki będą wykorzystywane przez towarzystwa ubezpieczeniowe i pracodawców. Grozi to
też obniżeniem standardów poufności danych genetycznych. Komisja zapoznała się też z rolą badań genetycznych w leczeniu onkologicznym i profilaktyce
nowotworów (optymalne dobranie chemioterapii).
Stan opieki diabetologicznej w Polsce to temat posiedzenia 10 VII 2013 r. Jak wynika z informacji przedstawionej senatorom, w naszym kraju jest 2,5 mln chorych na cukrzycę, 2 mln leczy się farmakologicznie,
około 400 tys. osób ma jeszcze nierozpoznaną chorobę. W 2011 r. koszty pośrednie skutków tej choroby
wyniosły ponad 2 mld zł. Z powodu cukrzycy typu
2 nie pracuje 75% chorych, bezrobocie diabetyków
jest 2-krotnie wyższe niż w całej populacji. Jak pod-
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kreślali eksperci, finansowanie diabetologii w Polsce
ma zbyt niski poziom, brakuje środków na edukację,
leczenie powikłań i refundację nowoczesnych leków.
Senatorowie byli zgodni, że konieczne jest opracowanie Narodowego Programu Zapobiegania i Zwalczania Cukrzycy i ustawy dotyczącej poprawy opieki nad
chorymi na cukrzycę.
Komisja debatowała też na temat finansowania
i dostępności leczenia onkologicznego w publicznych
pełnoprofilowych centrach onkologii (12 XI 2013 r.).
Leczenie nowotworów (w tym programy lekowe) finansowane jest przede wszystkim w ramach hospitalizacji, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczeń odrębnie kontraktowanych (np. kompleksowa
diagnostyka genetyczna chorób nowotworowych).
Publiczne pełnoprofilowe centra onkologiczne zatrudniają 1,6 tys. lekarzy różnych specjalizacji i ponad
5 tys. pielęgniarek, 7 ośrodków dysponuje aparaturą
diagnostyczną PED i 14 rezonansami, tomografami
komputerowymi i wysokospecjalistyczną aparaturą
do radioterapii. Około 350 ośrodków onkologicznych
realizuje kontrakty wielospecjalistyczne, monospecjalistyczne i diagnostyczne na podstawie kontraktów
z Narodowym Funduszem Zdrowia. Komisja poparła
ideę tworzenia wielospecjalistycznych i pełnoprofilowych centrów onkologicznych.
Funkcjonowaniu systemu dystrybucji leków w świetle ustawy refundacyjnej komisja poświęciła posiedzenie 19 II 2013 r. Negatywnie ocenili ją przedstawiciele
Związku Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych.
Według nich jej skutki to: zamykanie magazynów
z lekami, zwolnienia pracowników, pogorszenie dostępności do leków refundowanych, szczególnie
w małych miejscowościach. Zbyt niska (średnio 1 zł)
jest, ich zdaniem, marża hurtowa, oczekiwana to
7% urzędowej ceny zbytu. Pozytywnie ocenił nato-

miast ustawę wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki (wyeliminowanie patologii z rynku leków
refundowanych, niższe ceny leków refundowanych;
ceny leków negocjowane z firmami farmaceutycznymi, limity dofinansowania leków refundowanych).
Z informacji resortu zdrowia (17 XII 2013 r.) na
temat transplantacji szpiku wynika, że pozyskiwanie
potencjalnych dawców allogenicznego szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej przez podmioty lecznicze lub fundacje (tzw. ośrodki dawców
szpiku) odbywa się po uzyskaniu pozwolenia ministra właściwego ds. zdrowia pod warunkiem spełniania określonych warunków. Poltransplant, podległy
ministrowi zdrowia, zajmuje się: koordynacją pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów
w całym kraju, poszukiwaniem niespokrewnionych
dawców szpiku i krwi pępowinowej po wstępnym
przeszukaniu rejestru szpiku i krwi pępowinowej,
współpracuje z innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi w dziedzinie wymiany komórek, tkanek
i narządów do przeszczepienia, przekazuje dane
z rejestru szpiku i krwi pępowinowej do europejskich i światowych rejestrów.

Samorząd terytorialny
Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej należy do najbardziej aktywnych komisji senackich. W 2013 r. odbyła 74 posiedzenia, rozpatrzyła 44 ustawy.
Komisja zapoznała się ze sprawozdaniami i informacjami na temat funkcjonowania kilku ustaw, a tak-
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że o realizacji „Strategii rozwoju kraju 2007–2015”
w roku 2012, których przedstawianie parlamentowi
ma obowiązek Rada Ministrów. Były to:
 „Sprawozdanie z funkcjonowania ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za lata 2010 i 2011” (12 II 2013 r.):
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na realizację zadań publicznych za pośrednictwem organizacji pozarządowych prawie
5 mld zł, w tym w trybie otwartego konkursu – 3 mld zł; stały monitoring współpracy
organów administracji publicznej z podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego, uzyskiwanie informacji niezbędnych
do tworzenia dokumentów strategicznych,
stanowiących podstawę do wyciągania wniosków o funkcjonowaniu ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz
projektowania w niej zmian; zastrzeżenia
senatorów (zbyt dokumentacyjny charakter
sprawozdania, brak informacji o tych najstarszych i najlepiej funkcjonujących organizacjach); potrzeba uproszczenia rachunkowości
stowarzyszeń.
 „Informacja Rady Ministrów o realizacji
w roku 2012 ustawy z 9 VI 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej” i „Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy
z 4 II 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku
do lat 3” (6 XI 2013 r.): program Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej rozwoju opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”; wnioski
i postulaty wynikające z realizacji ustawy;
brak w informacji danych o liczbie asystentów
i koordynatorów w poszczególnych regionach kraju oraz liczby ośrodków adopcyjnych
w poszczególnych województwach.
 Informacja o realizacji „Strategii rozwoju kraju
2007–2015 w roku 2012”, wspólnie z Komisją
Gospodarki Narodowej (3 XII 2013 r.): działania systemowe usprawniające zarządzanie
rozwojem kraju, najważniejsze działania podjęte w celu realizacji strategii, wykorzystane
środki finansowe, podstawowe wskaźniki
obrazujące osiągnięte efekty; uwagi komisji
(wskaźniki dotyczące zagrożenia ubóstwem,
nakładów na badania i rozwój oraz technologie informatyczne, wydajności pracy i udziału
rejonów wschodniej Polski w PKB), potrzeba lepszej ekspozycji wskaźników; program
współpracy transgranicznej Polska – Litwa –
Rosja i Polska – Ukraina – Białoruś.
 Informacja Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na temat „Strategii rozwoju kraju 2020”,
wspólnie z Komisją Gospodarki Narodowej
(16 IV 2013 r.): cel główny strategii: wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów
zapewniających szybszy i zrównoważony
rozwój kraju i poprawę jakości życia Polaków;
uwagi senatorów m.in. na temat braku w strategii wielu istotnych tematów (m.in. edukacja,
kultura, energetyka), dokument to przykład
„nowomowy europejskiej”.
W związku z licznymi uwagami gmin dotyczącymi
ustawy o drogach publicznych komisja zwróciła się

do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o przygotowanie informacji o realizacji tej ustawy w kontekście problemów samorządu
gminnego. Senatorowie zapoznali się z nią na posiedzeniu 10 VII 2013 r. Ministerstwo przypomniało, że na mocy ustawy o drogach publicznych nastąpiła automatyczna zmiana kategorii dróg. Mimo
możliwości zawierania porozumień nie było jednak
chętnych do przejmowania dróg, które zostały przebudowane. Przedstawiono także skalę tego zjawiska
w latach 2003–2012. Senatorowie interesowali się
szacunkowymi kosztami utrzymania dróg krajowych
przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad, a także liczbą dróg, które przeszły pod zarząd gmin. Jak
zwrócił uwagę senator Janusz Sepioł, samorządy
gminne z powodu braku środków utrzymują drogi
w innym standardzie, co powoduje ich degradację,
a w konsekwencji duże straty. W opinii senatorów,
istnieje potrzeba przekazywania przebudowanych
dróg do województw i miast, które byłyby w stanie je utrzymać. Poruszono także kwestie związane
z przekazywaniem dużych obiektów inżynieryjnych
i budową nowych.
Ponadto komisja samorządu rozpatrzyła:
 „Sprawozdanie z działalności regionalnych
izb obrachunkowych i wykonania budżetu
przez jednostki samorządu terytorialnego
w 2012 roku” (9 X 2013 r.): system wyliczania
nadwyżki budżetowej; próby restrukturyzacji
długu przez niektóre samorządy; coraz częściej zmieniane uchwały budżetowe samorządów, wymuszane przez kolejne zmiany
w budżecie, brak możliwości kontroli realizacji zadań przez samorządy przez regionalne
izby obrachunkowe.
 „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego
oraz działania realizowane w tym zakresie
w 2012 r.”, wspólnie z Komisją Gospodarki
Narodowej, Komisją Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (28 X 2013 r.): szereg
działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na drogach, m.in.: akcje i kampanie „Drogi zaufania”, „Bezpieczny autokar”,
„Razem bezpieczniej”, „Alkohol i narkotyki”,
„Pasy”, „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, „Bezpieczne wakacje” i „Bezpieczna
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droga do szkoły”; budowa i przebudowa dróg
krajowych, modernizacja i rozbudowa sieci
dróg powiatowych i gminnych; uruchomienie
I etapu systemu automatycznego nadzoru nad
ruchem drogowym, działania kontrolno-profilaktyczne i techniczne wzmocnienie Policji;
mimo znacznej poprawy bezpieczeństwa na
drogach sytuacja w tym zakresie w Polsce nadal niezadawalająca, podstawowy problem
to zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego i nieosiąganie celów programowych
przewidzianych w strategiach krajowych.
Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej od kilku lat wspiera inicjatywy promujące różnego rodzaju aktywność samorządową, m.in. konkursy „Samorządowy lider
zarządzania”, „Sołtys roku 2012” i po raz pierwszy – „Sołectw@ w sieci”. 24 VI 2013 r. w Senacie
ogłoszono wyniki konkursu „Samorządowy lider
zarządzania 2013 – usługi społeczne”, przeprowadzonego w ramach projektu „Doskonalenie
zarządzania usługami publicznymi i rozwojem
w jednostkach samorządu lokalnego (gminach
i powiatach)”. Uroczystość ogłoszenia wyników
i wręczenia dyplomów laureatom poprzedziła
konferencja, przygotowana przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
we współpracy ze Związkiem Miast Polskich,
Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin
Wiejskich RP. Przedstawiono na niej cele projektu i metodologię oceny wniosków konkursowych, a podczas 3 sesji zaprezentowano praktyki
finałowe w następujących dziedzinach: pomoc
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społeczna, sport i rekreacja, ochrona zdrowia,
oświata i kultura. Najważniejsze cele konkursu to
upowszechnianie dobrych praktyk i inspirowanie
nimi działań innych jednostek samorządowych,
tak by jak najlepiej służyły obywatelom. W ciągu
8 lat udało się wyłonić ponad 200 projektów, mogących inspirować do wprowadzenia zmian w zarządzaniu w samorządzie. Ich szczegółowe opisy
znajdują się na stronie internetowej www.jst.org.
pl, w zakładce „Baza Dobrych Praktyk”, na którą
odnotowano już ponad 800 tys. wejść.
W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział
47 jednostek samorządu terytorialnego, w sumie nadesłały 61 wniosków. Spośród nich wyłoniono 38 finalistów konkursu na najlepsze praktyki w zakresie
usług społecznych, realizowane przez gminy wiejskie, miasta i powiaty. Do finału wybrano 13 spośród
25 zgłoszonych projektów dotyczących innowacyjnych rozwiązań z zakresu pomocy społecznej,
7 projektów oświatowych i po 6 z zakresu ochrony
zdrowia, kultury oraz sportu i rekreacji. Wśród finalistów znalazło się 7 małych i średnich miast, 7 dużych miast, 6 gmin wiejskich i 9 powiatów. Laureatami konkursu „Samorządowy lider zarządzania
2013 – usługi społeczne” w kategorii miast na prawach powiatu zostały: Tarnów, Dąbrowa Górnicza,
Gdańsk, Lublin i Skierniewice. W kategorii małych
i średnich miast zwyciężyły: Czersk, Podkowa Leśna, Skwierzyna, Sępólno Krajeńskie, Mława i Swarzędz. W kategorii powiatów nagrodzono powiaty:
bocheński, gliwicki, wąbrzeski, ząbkowicki, poznański, myślenicki, gliwicki. Laureatami w kategorii gmin
wiejskich zostały: świdnica, Chełm śląski, Kramsk,
Michałowice, Rzeczniów. Ponadto w konkursie „Samorządowy lider zarządzania 2013 – usługi społeczne” przyznano 8 wyróżnień we wszystkich dziedzinach i kategoriach, a także wyróżnienie specjalne dla
Urzędu Miasta Opole za umiejętność dialogu i bezkonfliktowego przeprowadzania zmian sieci szkolnych. Urzędom miejskim w Dąbrowie Górniczej,
Ełku i Płońsku przyznano natomiast tytuły „Lider
wśród Liderów 2013”.
25 VI 2013 r. w Senacie odbyła się konferencja,
przygotowana przez komisję samorządu we współpracy ze Związkiem Miast Polskich oraz Norweskim
Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych, pod-
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sumowująca konkurs „Samorządowy lider zarządzania 2013 – samorząd jako pracodawca”. Celem
konkursu jest przede wszystkim rozwój dialogu społecznego w instytucjach sektora samorządowego na
poziomie lokalnym, wspartego działaniami na rzecz
rozwoju kultury organizacji pracy, promującej zaangażowanie pracowników, współodpowiedzialność
i efektywność. Norweski Związek Władz Lokalnych
i Regionalnych od wielu lat angażuje się w tworzenie sieci współpracy pomiędzy samorządami jako
pracodawcami a lokalnymi związkami zawodowymi
na rzecz rozwoju kompetencji pracowników i tworzenia stabilnych warunków zatrudnienia w sektorze
samorządowym. Podczas konferencji zaprezentowano wnioski konkursowe w 2 kategoriach: rozwiązania z zakresu sformalizowanych stosunków pracowniczych, wypracowane w dialogu z partnerami
społecznymi (Urząd Miasta Częstochowy, Miejskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie, Urząd Miejski w Słupsku – 2 wnioski);
inne rozwiązania dotyczące budowy motywującej
kulturę organizacji pracy w instytucjach samorządowych (Urząd Miasta Dzierżoniowa, Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Urząd Miasta Opola, Urząd Miasta Poznania, Starostwo Powiatowe
w Przasnyszu, Urząd Miejski w Słupsku, Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, Urząd Miasta Zielonki). Następnie zostały one ocenione zgodnie z 4 kryteriami
(adekwatność, skuteczność, przejrzystość, trwałość
i replikowalność projektu). W pierwszej kategorii wygrało Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie za program „Wartościowanie
stanowisk pracy jako podstawa budowania motywa-

cyjnego i sprawiedliwego systemu wynagrodzeń”.
Drugie miejsce zajął Urząd Miejski w Słupsku za
ustalenie dodatkowych świadczeń (dodatki przedemerytalne) dla pracowników tego urzędu, trzecie
zaś – Urząd Miasta Częstochowy za program „Dialog samorządu lokalnego z przedstawicielami pracownikami jednostek organizacyjnych w obszarze
pomocy społecznej”. W drugiej kategorii zwyciężył
Urząd Miasta Opola za program „Uspołecznienie
procesu racjonalizacji sieci szkół i placówek oświatowych w Opolu w drodze konsultacji społecznych”.
Drugie miejsce zajęły urzędy gmin: Tarnowo Podgórne („Partycypacja pracowników w procesie zarządzania personelem w Urzędzie Gminy Tarnowo
Podgórne”) i miasta Zielonki („Urząd Miasta Zielonka miejscem pracy i dialogu”), a trzecie Starostwo
Powiatowe w Przasnyszu („Bo największym kapitałem jest człowiek – zespoły zadaniowe jako przykład
efektywnej organizacji i kultury pracy w Starostwie
Powiatowym w Przasnyszu”). Laureaci konkursu
w ramach wizyty studialnej w Norwegii będą mogli zapoznać się z tamtejszymi doświadczeniami.
Konkurs został zorganizowany przez Związek Miast
Polskich we współpracy z Norweskim Związkiem
Władz Lokalnych i Regionalnych w ramach projektu „Dialog społeczny w sektorze samorządowym”,
finansowanego z funduszu na rzecz godnej pracy
i dialogu trójstronnego Norweskiego Mechanizmu
Finansowego 2009–2014.
7 VI 2013 r. w Senacie odbyła się konferencja „Fundusz sołecki – doświadczenia i perspektywy”, a także finał konkursów „Sołtys roku 2012” i „Sołectw@
w sieci”. Podczas konferencji podkreślano, że od
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2010 r. wzrasta liczba gmin, które wyodrębniają fundusz sołecki z budżetu. W 2013 r. taką decyzję podjęło 57% gmin, co oznacza, że z funduszu skorzysta
22 516 sołectw. Na fundusz sołecki przeznaczono
400 mln zł, w 2012 r. wykorzystano 233 mln zł. Ilona
Matysiak z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie mówiła o funkcjonowaniu funduszu sołeckiego z perspektywy socjologicznej. Wskazała na
widoczne zróżnicowanie regionalne w korzystaniu
z funduszu. Na jego wyodrębnienie rzadziej decydują się gminy w centralnej i północno-wschodniej
Polsce. Fundusz sołecki przede wszystkim wzmacnia
podmiotowość wspólnot wiejskich oraz poczucie
odpowiedzialności za podejmowane decyzje, umożliwia realizację różnorodnych przedsięwzięć w sołectwach, a także wzmacnia pozycję sołtysów i pozwala odpowiedzieć na oczekiwania mieszkańców
wobec nich. Wyniki kontroli funkcjonowania funduszu sołeckiego w 2012 r., przeprowadzonej przez
Najwyższą Izbę Kontroli, przedstawiła Alicja Szczepanik, dyrektor delegatury NIK w Gdańsku. Kontrolę przeprowadzono w 46 urzędach gmin na terenie
9 województw. NIK pozytywnie oceniła funkcjonowanie funduszu sołeckiego. Wskazano m.in., że 75%
gmin popełnia błędy przy ustalaniu wysokości jego
środków, główne ograniczenia w funkcjonowaniu
i tworzeniu funduszu wynikały zaś z wielkości środków przysługujących poszczególnym sołectwom
oraz restrykcyjności przepisów ustawy o funduszu
sołeckim, które w pewnym stopniu utrudniały wykonywanie zadań z nimi związanych.
Konkurs „Sołtys Roku” od 11 lat organizują redakcja „Gazety Sołeckiej” i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Jego celem jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy pracują na rzecz
społeczności lokalnej. Tytułem „Sołtysa Roku
2012” uhonorowano: Bernadetę Białą ze Strzyżewa w gminie Sieroszewice, Tadeusza Dolińskiego
z Ligoty Dolnej w gminie Kluczbork, Danutę Izydorczyk ze Starych Siołkowic w gminie Popielów,
Jarosława Jagielskiego z Ratowic w gminie Czernica, Zbigniewa Kawę z Kamienia śląskiego w gminie Gogolin, Romana Klewenhagena z Boruszyna
w gminie Połajewo, Andrzeja Piotrowskiego z Karolinowa w gminie Załuski, Gabrielę Puzik z Kadłuba-Wsi w gminie Strzelce Opolskie, Stanisława
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Starocha z Majdanu Grabiny w gminie Zakrzówek,
Jolantę Szejkę z Bełku w gminie Czerwionka-Leszczyny, Grażynę Więch z Ossowa w gminie Wołomin i Grażynę Ziernik z Dobrocina w gminie
Dzierżoniów. Nagrodę specjalną otrzymała Eryka
Jonek z Pawłowic w gminie Gorzów Wielkopolski
za 37 lat pełnienia funkcji sołtysa.
Konkurs na najlepszą wiejską stronę internetową
„Sołectwa@ w sieci” zorganizowało Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Jego celem jest zwalczanie
wykluczenia cyfrowego na wsi poprzez promocję
dobrych praktyk. Do konkursu zgłoszono ponad
230 stron internetowych ze wszystkich województw.
Do finału zakwalifikowano 16 stron. Wygrała strona www.chwaszczyno.pl z woj. pomorskiego, drugie miejsce zdobyła strona www.wojcieszyce.info
z woj. lubuskiego, a trzecie – strona: www.mikolajewice.bnx.pl z woj. wielkopolskiego. Nagrodę publiczności przyznano stronie www.raclawice.net
z woj. opolskiego.
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Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji
Państwowej w 2013 r. zorganizowała także 3 inne
konferencje:
 „Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie mieszkańców w kontekście
perspektywy finansowej 2014–2020”, we
współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Głównym Urzędem Statystycznym (1 III 2013 r.): zainicjowanie debaty na
temat sytuacji miast dotkniętych znaczącym

i – w przewidywalnej perspektywie – trwałym spadkiem liczby mieszkańców; projekt
założeń krajowej polityki miejskiej (wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do kreowania wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i poprawy jakości
życia mieszkańców, przeciwdziałanie degradacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej obszarów zurbanizowanych poprzez
zintegrowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne i restrukturyzacyjne oraz poprawę ładu
przestrzennego); wymiar miejski polityki spójności po 2013 r.; przyczyny i konsekwencje
zmniejszania się liczby ludności w miastach,
wymiaru społecznego, urbanistycznego
i ekonomicznego tego zjawiska; wnioski z dotychczasowych badań nad miastami z malejącą liczbą mieszkańców, działania mogące zapobiec negatywnym skutkom tego zjawiska.
 „Przyszłość finansów samorządów – dylematy i wyzwania”, wspólnie z Komisją Budżetu
i Finansów Publicznych (20 VI 2013 r.): usta-

wa o finansach publicznych, która zacznie
obowiązywać 1 I 2014 r., wprowadza m.in.
ograniczenia w zaciąganiu kredytów oraz
w wysokości relacji raty zaciągniętego długu do przychodów gminy; stanowisko Unii
Metropolii Polskich w sprawie koniecznej
sanacji systemu finansów samorządowych
– propozycje podniesienia efektywności
działania samorządu oraz zmiany wysokości
tzw. janosikowego; dyskutowano o kondycji
finansowej samorządów, wskazywano na
rozwiązania prawne, które mają zły wpływ
na finanse samorządów, zwracano uwagę na
niestabilność finansową jednostek samorządu (przeciętna gmina zmienia swój budżet
ponad 30 razy w roku).
 „Recykling w gminnych programach gospodarki odpadami”, wspólnie z Fundacją Promocji Gmin Polskich, magazynem samorządowym „Gmina” i Serwisem Samorządowym
Polskiej Agencji Prasowej (17 VI 2013 r.):
wdrażanie nowych regulacji prawnych w gospodarce odpadami, wyzwania stojące przed
samorządami gminnymi, priorytety samorządowe w ochronie środowiska.
Podczas konferencji „Recykling w gminnych programach gospodarki odpadami” wręczono nagrody
gminom wyróżnionym w ogólnopolskim konkursie
„Gmina liderem recyklingu”, zorganizowanym po raz
pierwszy przez Fundację Promocji Gmin Polskich we
współpracy z Serwisem Samorządowym PAP. Konkurs, który odbywał się od stycznia 2012 r. do końca
maja 2013 r., adresowany był do gminnych jednostek
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samorządu terytorialnego z całej Polski. Na stronie
internetowej www.odpadywgminie.pl co miesiąc
prezentowano przykłady dobrej organizacji selektywnej zbiórki odpadów. Oceniano przede wszystkim zaangażowanie i wkład samorządu lokalnego
w organizowanie i rozwój selektywnej zbiórki oraz
zagospodarowania odpadów komunalnych, rodzaje
selektywnie zbieranych odpadów, sposób i skuteczność segregacji, a także współpracę z innymi gminami i organizacjami w rozwoju systemu selektywnej
zbiórki odpadów. W konkursie nagrodzono 21 gmin:
Bierawę (woj. opolskie), Brenną (woj. śląskie), Brzesko (woj. małopolskie), Bytów (woj. pomorskie),
Dąbrowę Górniczą (woj. śląskie), Karlino (woj. za-

chodniopomorskie), Kobylnicę (woj. pomorskie),
Kudowę-Zdrój (woj. dolnośląskie), Lipno (woj. kujawsko-pomorskie), Miedzichowo (woj. wielkopolskie), Morawicę (woj. świętokrzyskie), Mrozy (woj.
mazowieckie), Postomino (woj. zachodniopomorskie), Przechlewo (woj. pomorskie), Racibórz (woj.
śląskie), Radzymin (woj. mazowieckie), Serock (woj.
mazowieckie), Stepnicę (woj. zachodniopomorskie),
Szprotawę (woj. lubuskie), świnną (woj. śląskie) i Zelów (woj. łódzkie).
Na zaproszenie Senatu 19–23 VIII 2013 r. z wizytą
studyjną przebywała w Polsce delegacja gruzińska
– politycy, przedstawiciele urzędów odpowiedzialnych za przeprowadzenie reformy w Gruzji. Goście
zapoznali się z polskim modelem samorządu. Wysłuchali też wykładów poświęconych zasadom polskiego podziału terytorialnego, kompetencji i umocowania systemowego samorządów, ich finansowania.
Gospodarzem i organizatorem wizyty w Małopolsce
był przewodniczący komisji samorządu senator Janusz Sepioł. Wizyta była drugą częścią programu
konsultacji zapoczątkowanych podczas wizyty
w Polsce przewodniczącego Parlamentu Gruzji Davida Usupashvilego. Pierwsza część konsultacji odbyła się z udziałem przedstawicieli Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu
w Gruzji w maju 2013 r.

Problematyka rolnicza
W 2013 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zebrała się 40 razy, rozpatrzyła 16 ustaw. Ze względu na
toczące się negocjacje w sprawie unijnego budżetu
w latach 2014–2020, a także zmian we wspólnej polityce rolnej (WPR) i kształtu wsparcia udzielanego
temu sektorowi skoncentrowano się na unijnym kontekście funkcjonowania polskiego rolnictwa. Wiele
uwagi poświęcono sytuacji poszczególnych rynków
rolnych i monitorowaniu problemów występujących
w polskim rolnictwie, a także poszukiwaniu rozwiązań legislacyjnych mogących zapobiec ich dalszemu
występowaniu.
Komisja zajmowała się kwestiami płatności bezpośrednich, funkcjonowania rynków rolnych i rozwoju
obszarów wiejskich. Zapoznała się z następującymi
informacjami:
 Informacja ministra rolnictwa o udziale w pracach Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w grudniu 2012 r. i styczniu 2013 r.
(29 I 2013 r.): propozycja likwidacji kwot
mlecznych w kontekście prognozowanego
wzrostu produkcji mleka i cen skupu mleka;
konieczne nowe instrumenty zapewniające
opłacalność produkcji mleczarskiej, a także
jej rozwój na obszarach o niekorzystnych warunkach.
 Informacja ministra rolnictwa na temat stanu
negocjacji wieloletnich ram finansowych na
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lata 2014–2020 i stanu negocjacji dotyczących projektów rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady zawierających nowe regulacje związane z reformą WPR (5 III 2013 r.):
pozytywna ocena zarówno utrzymania mocnej pozycji WPR i polityki spójności w budżecie UE, jak i zachowania dotychczasowego
poziomu udziału finansowego naszego kraju.
 Informacja na temat wyników pracy Rady
Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa
w marcu i kwietniu 2013 r., a także stanowiska
Parlamentu Europejskiego w sprawie WPR na
lata 2014–2020 (14 V 2013 r.): najważniejsze
dla Polski postanowienia dotyczące płatności
bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i wspólnej organizacji rynków rolnych;
możliwość kontynuowania uproszczonego
systemu płatności bezpośrednich SAPS do
końca 2020 r.; wprowadzenie elementów
ograniczających obowiązkowe wymogi w ramach tzw. zazieleniania płatności bezpośrednich; uzyskanie przez Polskę wyższego
poziomu dofinansowania inwestycyjnego dla
rolników i podmiotów sektora przetwórstwa
rolnego; przedłużenie obowiązywania kwot
w sektorze cukru do września 2017 r.
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 Informacja posła do parlamentu europejskiego Janusza Wojciechowskiego na temat raportu dotyczącego dopłat bezpośrednich dla
rolników (4 VI 2013 r.): propozycja Parlamentu Europejskiego, opracowana przez Capoulasa Santosa, bardziej sprawiedliwa w kwestii zmniejszenia dysproporcji w dopłatach,
zwłaszcza w odniesieniu do nowych państw
członkowskich.
Komisje rolnictwa Sejmu i Senatu 1 VII 2013 r.
spotkały z komisarzem UE ds. rolnictwa i rozwoju wsi Dacianem Ciolosem. Jego zdaniem, zasady
WPR, mimo że takie same dla wszystkich, powinny
być dostosowane do specyfiki krajów członkowskich i odpowiadać na ich potrzeby. Reforma WPR
utrzyma wspólne reguły finansowania i jednakowe
dla wszystkich priorytety rozwoju obszarów wiejskich, ale umożliwi bardziej elastyczne wspieranie
ważnych dla poszczególnych państw sektorów produkcji rolnej.

Na temat reformy WPR rozmawiano także podczas
spotkania przewodniczących komisji ds. rolnictwa
państw członkowskich UE w Wilnie (22 VII 2013 r.),
zorganizowanego w ramach prezydencji litewskiej.
Jak zwrócił uwagę senator Jerzy Chróścikowski,
polscy rolnicy są niezadowoleni z kompromisu
w sprawie reformy WPR, gdyż po 2013 r. oczekiwali
równych płatności i równego traktowania, co umożliwiłoby konkurowanie na rynku.
Wiele miejsca w pracach komisji rolnictwa poświęcono poszczególnym instrumentom WPR
i działaniom objętym programem rozwoju obszarów

wiejskich, zarówno bieżącemu ich monitorowaniu,
jak i funkcjonowaniu w nowej perspektywie finansowej 2014–2020:
 Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi
dotycząca projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program
rolno-środowiskowy”, objętego programem
rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007–
2013 (29 I 2013 r.): potrzeba wprowadzenia
zmian, m.in. modyfikacji w ramach pakietu
„Rolnictwo ekologiczne”.
 Dofinansowanie programów rolno-środowiskowych – stan obecny i perspektywy po
2013 r. (2 IV 2013 r.): w 2014 r. kontynuacja
działań w ramach „Programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007–2013” (PROW);
program rolno-środowiskowo-klimatyczny
jako działanie w ramach II filara WPR na
lata 2014–2020; od 2015 r. nowe zasady realizacji programów rolno-środowiskowych
w ramach II filara WPR, wyodrębnienie rolnictwa ekologicznego i obszarów Natura
2000 z unijnego projektu programu rolno-środowiskowego.
 Informacja na temat wstępnych założeń „Programu rozwoju obszarów wiejskich na lata
2014–2020” (14 V 2013r.): większy wpływ regionów na wybór działań podejmowanych na
ich terenie i podział środków, wydatki regionów dostosowane do ich struktury agrarnej
i potrzeb wsi; zapowiedź realizacji przez Polskę wszystkich 6 priorytetów EFRROW, określonych w projekcie rozporządzenia, a także
3 tzw. celów horyzontalnych (innowacyjność,
zmiany klimatu i środowiska); cele PROW
przyjęte przez Polskę: poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie
zasobami naturalnymi, działania w sferze klimatu i zrównoważonego rozwoju terytorialnego obszarów wiejskich z uwzględnieniem
celów środowiskowych; w latach 2014–2020
zmiana zasad udzielania pomocy młodym
rolnikom, scalania gruntów, zalesiania, programów rolno-środowiskowych czy dopłat
do trudnych warunków gospodarowania, brak
tzw. rent strukturalnych czy bezpośredniego
dofinansowania inwestycji w przetwórstwie
rolno-spożywczym; nowe działanie „Transfer
wiedzy” (szkolenia rolnicze ukierunkowane
na praktyczne podwyższanie kwalifikacji zawodowych czy promowanie tzw. dobrych
praktyk w rolnictwie); działanie „Współpraca” (wprowadzanie nowych technologii do
praktyki rolniczej i przetwórstwa rolnego); zastąpienie programu dotacji dla gospodarstw
tzw. niskotowarowych działaniem „Restrukturyzacja gospodarstw rolnych”.
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 Informacja na temat potencjalnych kierunków
rozwoju gospodarstw ekologicznych, a także
szans i zagrożeń polskiego rolnictwa ekologicznego w nowej perspektywie finansowej
2014–2020 (12 XI 2013 r.): bariery w produkcji ekologicznej (duża czasochłonność, mniejsza wydajność, ograniczona możliwość stosowania środków do produkcji), konieczność
badań, wprowadzania i rozwijania nowych
technologii w tej dziedzinie; wbrew tendencjom światowym i europejskim możliwość
zmniejszenia liczby gospodarstw ekologicznych w Polsce ze względu na mniejsze dopłaty w ramach PROW 2014–2020; brak wewnętrznego rynku produktów ekologicznych
i ich promocji w Polsce.

Komisja obserwowała także działania legislacyjne podejmowane na unijnym forum. Zwrócono się
m.in. do ministra zdrowia o informację na temat stanu
prac nad dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich
w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów, a ministra
rolnictwa poproszono o ocenę jej ewentualnego wpływu na sektor tytoniowy w Polsce (1 X 2013 r.). W swoim stanowisku rząd, mimo poparcia działań zmierzających do ochrony zdrowia, opowiedział się przeciwko
ograniczeniom w stosowaniu dodatków aromatyzujących, np. mentolowych, oraz rozwiązaniom normalizującym konstrukcję i wygląd papierosów, które zakazują
wprowadzania do obrotu papierosów mentolowych
i typu slim. Zdaniem rządu, przeprowadzona przez
Komisję Europejską ocena skutków wprowadzenia dyrektywy nie uwzględnia konsekwencji społecznych ani
gospodarczych, nie bierze także pod uwagę głównych
aspektów testu konkurencyjności. W opinii resortu rolnictwa, wejście w życie dyrektywy miałoby znaczny
wpływ na szeroko rozumianą gospodarkę i dochody
polskiego budżetu.
Podczas kilku posiedzeń komisja zapoznała się
z informacjami na temat form wsparcia rolnictwa:
 Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi o istniejących i planowanych po 2014 r.
krajowych instrumentach wsparcia rolnic-
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twa (4 VI 2013 r.): formy pomocy publicznej
w rolnictwie (dotacje, preferencyjne pożyczki
i kredyty, sprzedaż na raty, poręczenia i gwarancje, dopłaty do oprocentowania kredytów
bankowych, ulgi i zwolnienia podatkowe, zaniechania poboru podatku); projekt dotyczący pomocy de minimis (zwiększenie limitu na
1 gospodarstwo do wysokości 10 tys. euro),
od 1 I 2016 r. obowiązek prowadzenia rejestru pomocy de minimis przez państwa członkowskie.
 Informacja ministra rolnictwa na temat działalności funduszu promocji mleka oraz funduszu
promocji ziarna zbóż i przetworów zbożowych (19 II 2013 r.): cele funduszy (wspieranie marketingu rolnego, wzrostu spożycia
i promocji produktów rolno-spożywczych poprzez prowadzenie kampanii informacyjnych
i promocyjnych), ocena działania funduszy
i prawidłowości ich funkcjonowania.
Senatorów z komisji rolnictwa interesowała także
sytuacja na poszczególnych rynkach rolnych, zarówno w kontekście wsparcia udzielanego im ze środków unijnych, jak i w ramach pomocy publicznej:
 Informacja i stanowisko ministra rolnictwa
w sprawie programu wsparcia sektora produkcji trzody chlewnej (16 IV 2013 r.): wpływ
koncentracji, integracji producentów żywca
i zakładów mięsnych na efektywność produkcji; potrzeba rozwoju grup producenckich
i spółdzielczości, wspierania lokalnej produkcji i przetwórstwa.

 Informacja ministra rolnictwa i ministra
Skarbu Państwa na temat stanu negocjacji
w sprawie systemu kwotowania produkcji
cukru oraz prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej (22 V 2013 r.): propozycja likwidacji
kwot produkcyjnych cukru i minimalnej ceny
buraków cukrowych w ramach zmiany WPR;
stanowisko polskiego rządu (utrzymanie
kwot produkcyjnych co najmniej do 2020 r.,
zwiększenie kwot cukru co najmniej do poziomu zużycia cukru w UE i zniesienie limitu
eksportowego cukru w ramach światowej
Organizacji Handlu).

DZIAŁALNOśĆ KOMISJI
 Informacja ministra rolnictwa na temat aktualnej sytuacji na rynku owoców (2 VII 2013 r.):
od 2005 r. blisko 4,7 mld zł wypłacone grupom producentów owoców i warzyw ze
środków UE i krajowych, głównie na pomoc
inwestycyjną; od 2013 r. brak możliwości
udzielania pomocy krajowej uzupełniającej
oddzielną płatność do owoców miękkich.
 Sytuacja na rynku jaj konsumpcyjnych w Polsce i Europie, m.in. w kontekście wdrażania
dyrektywy Rady nr 1999/74(WE), określającej minimalne normy ochronne dla kur nieśnych (31 VII 2013 r.): malejąca produkcja jaj
kurzych w Polsce, wzrost, a od 2013 r. – spadek cen jaj spożywczych; od 2012 r. stopniowa likwidacja produkcji jaj w klatkach niezmodyfikowanych i kontrola przez powiatowych
lekarzy weterynarii; długotrwała destabilizacja, spadek i wzrost kosztów produkcji i konsumpcji jaj w Polsce i w UE w konsekwencji
realizacji unijnej dyrektywy, pogorszenie konkurencyjności krajowego sektora jaj.

Podobnie jak w latach ubiegłych, komisja zapoznawała się z informacjami ministra rolnictwa na temat jego działań interwencyjnych w ramach sprawowanego nadzoru:
 Informacja o pomocy finansowej udzielanej
rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku klęsk żywiołowych w 2013 r.
(10 VII 2013 r.): największe szkody na obszarze województw: łódzkiego, mazowieckiego,
małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i lubelskiego; gwarancje i poręczenia spłaty bankowych kredytów klęskowych
udzielane przez Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa (do wysokości 80%
wykorzystanej kwoty przyznanego kredytu
bankowego, nie więcej jednak niż 100 tys. zł);
postulat udzielania większej pomocy poszkodowanym rolnikom, a nie tylko kredytowania
gospodarstw.
 Informacja na temat raportu z działalności
Agencji Nieruchomości Rolnych w 2012 r.
(10 VII 2013 r.): powierzchnia sprzedanych nieruchomości z zasobu największa od 2003 r.;

średnia cena za 1 ha – 19 288 zł; wyraźna
tendencja wzrostu średniej ceny we wszystkich grupach obszarowych i regionach kraju;
w 2014 r. brak kredytów preferencyjnych na
zakup ziemi, przewidziany jedynie kredyt komercyjny.
Postulatom zgłaszanym przez szczecińskich rolników poświęcono posiedzenie komisji 10 I 2013 r.
Protestujący domagali się m.in. odwołania dyrektora oddziału terenowego Agencji Nieruchomości
Rolnych w Szczecinie, a także wypracowania odpowiednich rozwiązań prawnych, które zapobiegną
nabywaniu nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w przetargach ograniczonych
przez podstawione osoby, kupujące te nieruchomości w celu ich przekazania lub odsprzedania innym
osobom czy podmiotom, m.in. cudzoziemcom. Proponowano m.in. uspołecznienie składu komisji przetargowej, wprowadzenie do umów sprzedaży dodatkowych postanowień, dotyczących np. określenia
sankcji dla kupującego w wypadku zbycia pod jakimkolwiek tytułem prawnym gruntu nabytego w trybie
przetargu ograniczonego lub przeznaczenia na inny
cel niż prowadzenie działalności rolniczej, obowiązkowe prawo odkupu lub pierwokupu w sytuacjach,
kiedy ziemia zakupiona w drodze przetargu ograniczonego i pierwszeństwa nabycia wykorzystywana
jest niezgodnie z przeznaczeniem. Jako podstawową
formę sprzedaży wskazywano przetargi ograniczone, a przy sprzedaży na raty nieruchomości rolnych
w trybie przetargu ograniczonego – zabezpieczenie
jedynie w formie hipoteki i weksla in blanco. Minister
rolnictwa Stanisław Kalemba podkreślił, że podczas
rozmów z protestującymi wypracowano zasady rozdysponowywania ziemi w całym kraju, a nie tylko
w województwie zachodniopomorskim, w którym
problem jest rzeczywiście największy.
W swoich pracach komisja rolnictwa podjęła także temat możliwości rozwoju rozproszonej energii odnawialnej na obszarach wiejskich
(26 XI 2013 r.). Projekt ustawy o odnawialnych
źródłach, przekazany już do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych, zawiera
szereg nowatorskich rozwiązań dotyczących
mikroenergetyki i małej energetyki, w tym także energetyki prosumenckiej. W opinii eksper-

125

KRONIKA SENATU RP – VIII KADENCJA
tów Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej, rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze może być liczącym się dostawcą surowców do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w różnej postaci. Istnieją znaczne rezerwy,
których wykorzystanie będzie zależało od stworzenia korzystnych warunków w zakresie polityki
gospodarczej, infrastruktury, uregulowań legislacyjnych i podatkowych.
W omawianym okresie Komisja Rolnictwa
i Rozwoju Wsi zorganizowała 4 konferencje.
Podczas konferencji „Polityka spójności w latach 2014–2020 na rzecz rozwoju obszarów
wiejskich” (3 XII 2013 r.), współorganizowanej z sejmową komisją rolnictwa, dyskutowano
głównie na temat możliwości osiągnięcia celów
„Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybołówstwa na lata 2012–2020” w świetle dokumentów programowych i legislacyjnych
Unii Europejskiej i polskiego rządu. Zastanawiano się także nad szansami powodzenia nowego
„Programu rozwoju kierowanego przez lokalną
społeczność”. Ma on zastąpić program LEADER
i zwiększyć udział społeczności lokalnej w programowaniu rozwoju danego obszaru i zarządzaniu nim, a także przyczynić się do wzrostu aktywności obywateli i budowy kapitału społecznego,
szczególnie na terenach zmarginalizowanych.
Otwierając konferencję, wicemarszałek Stanisław Karczewski stwierdził, że po zakończeniu
perspektywy finansowej 2007–2013 powinien
być sporządzony rzetelny rządowy bilans korzyści i strat, zawierający także ocenę polskiego
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członkostwa w Unii Europejskiej. Wicemarszałek
podkreślił, że konferencja jest formą konsultacji
i udziału w debacie na temat przyszłej polityki
rozwoju naszego kraju, kształtu dokumentów
programowych odnoszących się do rozwoju
polskiej wsi i rolnictwa. Chodzi o odpowiedź na
pytania: w jaki sposób w latach 2014–2020 będą
realizowane cele i priorytety „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybołówstwa
na lata 2012–2020”?. Ile środków z polityki spójności zostanie przeznaczonych na polską wieś?
W jaki sposób w realizacji polityki rozwoju polskiego rolnictwa będą brały udział społeczności
lokalne? Jak podkreślił senator Jerzy Chróścikowski, komisjom parlamentarnym zależy na sformułowaniu wniosków, które rząd uwzględni przy
opracowywaniu strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju polskiej wsi.
Konferencja „Małe gospodarstwa rolne szansą
rozwoju rynku lokalnego” (23 IV 2013 r.) została
poświęcona m.in. omówieniu możliwości uproszczenia przepisów dotyczących bezpośredniej sprzedaży produktów wytworzonych w małych gospodarstwach rolnych. Wskazywano, że rozwój rynku
produktów lokalnych może być szansą poprawy
sytuacji ekonomicznej w niektórych regionach, jeśli podejmie się określone działania, aktywizujące
mieszkańców wsi. Wskazywano także na potrzebę
wprowadzenia przepisów dotyczących wytwarzania
w gospodarstwach na bazie własnego surowca produktów niezwierzęcych i możliwości ich sprzedaży
bezpośredniej, a także ustalenia procedur kontroli
żywności produkowanej na małą skalę.

DZIAŁALNOśĆ KOMISJI
Kolejna konferencja poświęcona była etyce
w produkcji i obrocie żywnością (18 VII 2013 r.).
Jak podkreślano, ostatnie kryzysy na rynku spożywczym po raz kolejny uświadomiły znaczenie
jakości i bezpieczeństwa żywności. Łańcuch żywnościowy staje się coraz dłuższy i bardziej skomplikowany, a globalne rynki bardziej anonimowe.
Afery z fałszowaniem mięsa czy wprowadzanie do
obrotu przeterminowanych wyrobów mięsnych
świadczą o tym, że nadal są luki w przepisach.

Wskazywano, że zadaniem producenta żywności
jest dbanie, aby oferowane przez niego produkty
spełniały oczekiwania konsumenta i pozytywnie
oddziaływały na jego organizm, były wytwarzane
przy zachowaniu naturalnych warunków środowiska, stosowana reklama nie wprowadzała w błąd,
a upowszechniała wiedzę o zasadach racjonalnego żywienia człowieka. Niestety, w działalności
biznesowej liczy się przede wszystkim opłacalność ekonomiczna. Bez uwzględnienia etyki nie
zbuduje się jednak pozytywnego wizerunku firmy.
Potrzebne jest zatem zachowanie równowagi między racjami ekonomicznymi i etycznymi. W opinii
resortu rolnictwa, polska żywność jest bezpieczna
dla konsumentów, spełnia wymagania Unii Europejskiej i przepisów krajowych, a zapisana w prawie europejskim zasada nadzoru nad żywnością
„od pola do stołu” obowiązuje w polskiej rzeczywistości. Zdaniem głównego inspektora jakości
handlowej artykułów rolno-spożywczych prof.
Stanisława Kowalczyka, przestrzeganie zasad
etycznych nie jest mocną stroną firm sektora żywnościowego. Należy uświadamiać jego uczest-

nikom znaczenie etyki, przyzwoitych zachowań
i transparentności wszystkich etapów łańcucha
żywnościowego.
„Szanse i bariery dla rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych na przykładzie rolnictwa” to temat
konferencji zorganizowanej przez komisję rolnictwa
wspólnie z Komisją Budżetu i Finansów Publicznych,
przy współpracy z Fundacją Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych (17 IX 2013 r.). Uczestnikom
chodziło o wskazanie mechanizmów, które mogą

zapewnić funkcjonowanie gospodarstwa rolnego
w sytuacji klęsk żywiołowych. W opinii senatora Jerzego Chróścikowskiego, łączenie się we wspólnoty
w celu podziału ryzyka to prosty i skuteczny sposób ograniczania skutków niekorzystnych zdarzeń
losowych. Senator Grzegorz Bierecki przypomniał
natomiast, że ustawa o działalności ubezpieczeniowej miała sprzyjać powstawaniu małych towarzystw
ubezpieczeniowych o ograniczonym zakresie działalności. Tak się jednak nie stało. Podczas dyskusji
podkreślano zalety TUW. Krytykowano procedurę
ich zakładania. Wskazywano na niestabilność i nieprecyzyjność przepisów. Zgodzono się, że należy
jednak wspierać tworzenie TUW.
11 IX 2013 r. przewodniczący Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi senator Jerzy Chróścikowskiego spotkał się z posłami szwedzkiego Riksdagu, członkami Komisji ds. środowiska i Rolnictwa. Rozmawiano
m.in. o doradztwie rolniczym, wpływie zmian klimatycznych na produkcję rolną, a także o proponowanej reformie WPR i jej skutkach dla rolnictwa w Polsce i Szwecji.
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Ochrona środowiska i zasobów naturalnych
W 2013 r. Komisja Środowiska zebrała się 26 razy,
rozpatrzyła 8 ustaw. Postanowiła też wystąpić o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (10 XII 2013 r.), odnoszącej się m.in. do powodującej wiele problemów interpretacyjnych definicji przyłącza kanalizacyjnego.
Senatorowie przyjęli m.in. opinię na temat „zielonej księgi” w sprawie europejskiej strategii dotyczącej odpadów z tworzyw sztucznych w środowisku,
w której poparli stanowisko rządu w tej sprawie
(15 V 2013 r.). Celem „zielonej księgi” było przeprowadzenie konsultacji na temat sposobów ograniczania negatywnego wpływu odpadów z tworzyw
sztucznych na środowisko. Rząd był przeciwny
wprowadzaniu sztywnego zakazu składowania tworzyw sztucznych.

Wspólnie z komisjami gospodarki i spraw Unii
Europejskiej (23 IV 2013 r.) przygotowano projekt
opinii Senatu o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady ustanawiającej ramy planowania przestrzennego obszarów morskich oraz zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną – COM(2013) 133.
Niezależnie od bieżącej działalności legislacyjnej
senatorowie podejmowali zagadnienia dotyczące
przede wszystkim ochrony i kształtowania środowiska, gospodarki wodnej, leśnictwa i gospodarki
leśnej czy międzynarodowej współpracy ekologicz-
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nej. Rozpatrywano także dokumenty rządowe i informacje, zapoznawano się z raportami ekspertów.
Tematyka posiedzeń Komisji środowiska w 2013 r.
przedstawiała się następująco:
 Zadania państwowej służby geologicznej
i hydrogeologicznej w aspekcie zrównoważonego gospodarowania środowiskiem; zasoby
surowcowe z uwzględnieniem gazu łupkowego a bezpieczeństwo energetyczne Polski;
wpływ poszukiwań i eksploatacji gazu łupkowego na środowisko (29 I 2013 r.): lokalizacja

złóż surowców energetycznych, w tym gazu
łupkowego, w Polsce (wyłączna strefa ekonomiczna na Bałtyku, Pomorze, wschodnie
i północne Mazowsze, Podlasie i Lubelszczyzna, Przedgórze Sudeckie); trudna do określenia wielkość tych zasobów; duże zapotrzebowanie na wodę podczas pozyskiwania gazu
łupkowego.
 Informacja na temat powołanej przez światową Organizację Ustawodawców (Global
Legislators Organisation – GLOBE), podczas
szczytu w Londynie, 14–15 I 2013 r., inicjatywy na rzecz ustawodawstwa klimatycznego
(5 II 2013 r.): zapoznanie z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi ochrony klimatu
w 33 krajach świata, zapoczątkowanie wymiany najlepszych praktyk legislacyjnych;
wskazanie trudności i barier we wdrażaniu
przepisów; podkreślenie szczególnej roli parlamentów we współpracy dotyczącej zmian
klimatycznych na rzecz doskonalenia prawodawstwa krajowego i wymiany dobrych
praktyk legislacyjnych w najważniejszych
kwestiach dotyczących zrównoważonego
rozwoju; powołanie GLOBE, skupiającej państwa wspierające ochronę przed zmianami
klimatu, mającej funkcjonować do 2015 r.,
równolegle z negocjacjami w sprawie klimatu.
 „Informacja o stanie lasów oraz o realizacji
Krajowego programu zwiększania lesistości
w 2011 roku” (2 IV 2013 r.): poziom lesistości

DZIAŁALNOśĆ KOMISJI

na koniec 2011 r. – 29,2%; od 2006 r. znaczny spadek dynamiki zalesiania, spowodowany ograniczeniami w realizacji krajowego
programu zwiększania lesistości (np. zmiany
społeczno-gospodarcze, związane z przystąpieniem Polski do UE czy wyłączeniem
z zalesień gruntów położonych na obszarach
Natura 2000); cel programu – osiągnięcie
w 2020 r. lesistości na poziomie 30% dzięki
kontynuowaniu przeklasyfikowywania znacznych powierzchni gruntów na leśne.
 Informacja na temat funkcjonowania parków
narodowych i ich trudności finansowych
(2 IV 2013 r.): problem sygnalizowany przez
związki zawodowe pracowników parków
narodowych – sposób finansowania parków

i wynagradzania pracowników; oczekiwania
strony związkowej: likwidacja blokady wynagrodzeń, podwyżki wynagrodzeń, połączenie Lasów Państwowych i parków narodowych, ujednolicenie systemu wynagradzania,
zrekompensowanie górskim parkom narodowym wydatków na GOPR i TOPR, likwidacja dysproporcji finansowych między poszczególnymi parkami narodowymi; w opinii
resortu środowiska, postulaty związkowców
trudne do zrealizowania; zapowiedź monitorowania przez Komisję środowiska sytuacji
w parkach narodowych.
 Informacja „Gospodarowanie wodami w Polsce w latach 2010–2011” (16 IV 2013 r.): raport
na temat stanu zasobów wodnych Polski i ich

wykorzystania, realizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, współpracy międzynarodowej na wodach granicznych, utrzymywania wód powierzchniowych
oraz urządzeń wodnych, realizacji inwestycji
w gospodarce wodnej, ochrony ludności i mienia przed powodzią; w Polsce niewielkie zasoby wodne, brak znaczącego wzrostu retencji,
niewielkie możliwości retencyjne sztucznych
zbiorników wodnych, niewielkie wykorzystanie energetyczne rzek w Polsce.
 Informacja na temat aktualnego stanu realizacji planów gospodarowania wodami
na obszarach dorzeczy i monitorowania
jakości wód (16 IV 2013 r.): plany opracowane i zatwierdzone przez Radę Ministrów
w 2011 r.; zgodnie z unijną dyrektywą wodną, konieczna ich aktualizacja najpóźniej do
22 XII 2015 r.; w związku z zastrzeżeniami
Komisji Europejskiej konieczne opracowanie
przez Polskę masterplanów dla obszarów dorzeczy Odry i Wisły, obejmujących wszystkie inwestycje prowadzone w sektorze gospodarki wodnej.
 Polityka wodna państwa w świetle raportu
Komitetu Badań nad Zagrożeniami Związanymi z Wodą przy Prezydium Polskiej Akademii
Nauk (10 VII 2013 r.): dokument ukazujący zagrożenia (zanieczyszczenia wody, susze i powodzie, niewłaściwe działania ludzkie związane z wodą lub zaniechanie podejmowania
właściwych), środki zaradcze i rozwiązania
umożliwiające ich ograniczenie; potrzeba
zmian organizacyjnych, strukturalnych, legislacyjnych zmierzających do pełnego wdrożenia ramowej dyrektywy wodnej i aktualizacji
do 2015 r. planów gospodarowania wodami
na obszarach dorzeczy; wyniki kontroli NIK
w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej
i regionalnych zarządach gospodarki wodnej
– wieloletnie braki w finansowaniu gospodarki wodnej (potrzeby zaspokajane zaledwie
na poziomie 15–20%) przyczyną poważnych
szkód powodziowych.
 Informacja ministra środowiska o realizacji
i wdrażaniu przez jednostki samorządu te-
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rytorialnego ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (18 IX 2013 r.): zakończenie przez większość gmin wprowadzania nowego systemu gospodarki odpadami;
działania podejmowane przez Ministerstwo
środowiska: opublikowanie podręcznika
dla gmin, spotkania informacyjne z przedstawicielami samorządów, powołanie zespołu ekspertów odpowiadających na pytania gmin.
 Sytuacja żeglugi śródlądowej w Polsce
oraz warunki i możliwości jej rozwoju
(15 X 2013 r.): znaczenie żeglugi śródlądowej w polityce wodnej państwa, kierunki
śródlądowego transportu wodnego określone w strategii rozwoju transportu do 2020 r.
przyjętej przez Radę Ministrów 22 I 2013 r.
(osiągnięcie i utrzymanie określonych w europejskiej klasyfikacji śródlądowych dróg
wodnych warunków nawigacyjnych na
drogach wodnych, poprawa warunków żeglugowych i nawigacyjnych, modernizacja
infrastruktury na drogach wodnych o znaczeniu turystycznym, rozbudowa infrastruktury śródlądowych dróg wodnych i poprawa
ich parametrów eksploatacyjnych, dostosowanie infrastruktury ustalonych polskich
śródlądowych dróg wodnych lub ich odcinków do wymagań europejskiej sieci dróg
wodnych); zbyt małe środki na utrzymanie
polskich szlaków żeglugowych; znikomy
udział żeglugi śródlądowej w rynku usług
transportowych.
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 Ocena sytuacji i propozycje rozwiązania
problemów związanych z pracami utrzymaniowymi na rzekach polskich (6 XI 2013 r.):
prezentacja raportu przygotowanego przez
światowy Fundusz na rzecz Przyrody (World
Wide Found for Nature), dotyczącego skutków prac hydrotechnicznych wykonanych
na rzekach polskich; brak prawidłowej transpozycji ramowej dyrektywy wodnej; działania negatywnie wpływające na stan ochrony
krajowych populacji niektórych gatunków
objętych załącznikami IV i V dyrektywy siedliskowej; niewłaściwa regulacja rzek; postulat
komisji – zbadanie przez NIK w trybie pilnym
sposobu wydatkowania środków na prace
utrzymaniowe na rzekach.
 Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli realizacji przez generalnego
dyrektora ochrony środowiska oraz regionalnych dyrektorów ochrony środowiska wybranych zadań w zakresie ochrony przyrody,
w tym obszarów Natura 2000 (3 XII 2013 r.):
niedociągnięcia w przepływie informacji między instytucjami i samorządami terytorialnymi
w kwestiach związanych z ochroną przyrody;
brak pełnych i aktualnych danych o obszarach
i obiektach ochrony przyrody w Polsce, o wykonywanych na ich terenie zadaniach i ich
kosztach; brak systematycznego gromadzenia danych w odniesieniu do nadzorowanych
obszarów Natura 2000; ustalenia kontroli NIK
i zakończonej w styczniu 2012 r. kontroli realizacji ustawowych zadań w parkach krajobrazowych; konieczność podjęcia przez ministra
środowiska i generalnego dyrektora ochrony
środowiska działań zmierzających m.in. do
nowelizacji odpowiednich ustaw.
W związku z podjętymi przez senatorów zagadnieniami Komisja środowiska przyjęła 2 stanowiska,
zawierające postulaty skierowane do administracji
rządowej i samorządowej. W stanowisku w sprawie
ochrony siedlisk i lęgów ptaków gniazdujących w budynkach (5 III 2013 r.) zwrócono się do ministrów
środowiska, sprawiedliwości, transportu i budownictwa, kultury i dziedzictwa narodowego, edukacji narodowej, a także do prokuratora generalnego
i władz samorządowych o podjęcie czynności, które
przyczynią się do ochrony zagrożonych gatunków.
Jak stwierdzono, w dobie ochrony bioróżnorodności jednym z ważniejszych, zagrożonych spadkiem
liczebności i wyginięciem elementów środowiska
są ptaki gniazdujące w budynkach. Przypomniano,
że od kilkunastu lat obserwuje się wzmożoną działalność modernizacyjno-remontową, powodującą
często niszczenie gniazd i lęgów gniazdujących tam
ptaków. Największe straty dotyczą takich gatunków,
jak: jerzyki, wróble czy jaskółki, stanowiących cenny
element ekosystemu. Komisja środowiska zaapelowała o podjęcie współpracy w tej sprawie przez or-
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gany nadzoru budowlanego, policję, służby miejskie
i regionalne dyrekcje ochrony środowiska.
Po zapoznaniu się z raportem Komitetu Badań nad
Zagrożeniami Związanymi z Wodą przy Prezydium
PAN przyjęto stanowisko w sprawie gospodarki wodnej w Polsce (7 VIII 2013 r.). Chodziło przede wszystkim o zmobilizowanie podmiotów odpowiedzialnych
za politykę dotyczącą gospodarki wodnej do określenia jej najważniejszych celów i wprowadzenia zmian
w prawie wodnym, koniecznych ze względu na zastrzeżenia Komisji Europejskiej. Jak przypomniano,
prawidłowe wykonanie dyrektyw UE jest podstawowym warunkiem dalszego otrzymywania przez Polskę
dofinansowania projektów związanych z gospodarką
wodną. W opinii komisji, wnioski płynące z raportu
powinny być także wykorzystane w pracach nad reorganizacją systemu zarządzania wodami w Polsce. Jak
wyjaśniono, komisja poświęciła szczególną uwagę zagadnieniom gospodarki wodnej ze względu na zarzuty
stawiane Polsce przez Komisję Europejską w sprawie
nieprawidłowej transpozycji ramowej dyrektywy wodnej, a także dyrektyw: azotanowej i powodziowej.
Komisja wskazała, że przyczyną złego stanu wód i środowisk związanych z wodą jest niewłaściwa polityka
wodna prowadzona przez kolejne rządy. Uznała, że
w trybie pilnym niezbędna jest zmiana art. 11 ustawy
o działach administracji rządowej w taki sposób, aby
odzwierciedlał on zintegrowany system gospodarowania wodą, a także opracowanie i uchwalenie ustawy
o polityce wodnej państwa i ustawy o polityce zwalczania stanów nadzwyczajnych wywoływanych przez
wodę. Ponadto należy przyspieszyć prace nad przygotowaniem nowej ustawy – Prawo wodne. Trzeba też
zbudować hierarchiczną strukturę zlewniową, w której
kierujący jednostkami organizacyjnymi gospodarki
wodnej będą odpowiedzialni za stan wód powierzch-

niowych i podziemnych oraz środowiska wodnego
na podlegających im obszarach. Szczególnie ważna
jest zmiana systemu finansowania gospodarki wodnej.
W opinii komisji, jednostki organizacyjne gospodarki
wodnej muszą działać pod nadzorem rad wyposażonych w kompetencje decyzyjne określone prawem.
W skład każdej rady powinni wchodzić przedstawiciele samorządów (terytorialnego, zawodowego, gospodarczego) oraz eksperci. O przedstawienie programu
realizacji tych działań do końca 2013 r. Komisja środowiska zwróciła się do ministra środowiska.
Senatorowie z Komisji środowiska odbyli także spotkania z delegatami na 19. Sesję Konferencji
Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych
w sprawie zmian klimatu (COP-19), która odbywała
się w Warszawie 11–22 XI 2013 r. Spotkano się z włoskimi deputowanymi i senatorami, członkami komisji
ds. środowiska obu izb parlamentu tego kraju oraz
z członkami Komisji środowiska ENVI Parlamentu
Europejskiego (21 XI 2013 r.). Rozmawiano na temat
przebiegu sesji, międzynarodowych polityk dotyczących środowiska i zrównoważonego rozwoju, priorytetów środowiskowych Polski i Włoch, a także działalności komisji ds. środowiska parlamentów obu krajów.

Obrona narodowa, bezpieczeństwo
Komisja Obrony Narodowej w analizowanym
okresie odbyła 17 posiedzeń, rozpatrzyła 6 ustaw.
Dwa posiedzenia Komisja Obrony Narodowej
poświęciła konsolidacji polskiego przemysłu obronnego – uwarunkowaniom prawnym, ekonomicznym
i społecznym:

 Spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych reprezentujących tę gałąź przemysłu (29 I 2013 r.): informacja o działaniach
podejmowanych przez związki zawodowe
w trakcie przygotowywania i wdrażania planów konsolidacji sektora obronnego oraz
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o przygotowaniu dokumentu „Strategia restrukturyzacji i wspierania rozwoju zakładów
przemysłu zbrojeniowego na lata 2007–2012”;
opinie: Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność” (zdolność do
utrzymania na rynku tylko silnych koncernów,
sprzeciw wobec podziału przemysłu zbrojeniowego na sektory), Federacji Związków
Zawodowych „Przemysł Specjalny” w Polsce (pozytywne działania, m.in. pozyskiwanie środków na cele badawczo-rozwojowe,
szczególnie niepokojąca sytuacja Huty Stalowa Wola i zapowiedzi utworzenia wokół niej
koncernu), Okręgowego NSZZ Pracowników
Wojska, Przedsiębiorstw Wojskowych i Działalności Pozabudżetowej (negatywna ocena
włączenia WPRP do struktury Bumaru), Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Cywilnych MON (niepokoje związane
z konsolidacją kapitałową z Bumarem); Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Huty Stalowa Wola (obawy załogi przed pominięciem
przez programy rządowe), Komitetu Inicjatywy Społecznej Prywatyzacji Spółek Powstałych w Wyniku Komercjalizacji Wojskowych
Przedsiębiorstw Remontowo-Produkcyjnych
(krytyczna ocena działań na rzecz włączenia
WPRP do Bumaru, poparcie dla koncepcji
konsolidacji zadaniowej).
 Informacja Ministerstwa Skarbu Państwa
i Ministerstwa Obrony Narodowej na temat
konsolidacji polskiego przemysłu obronnego (19 III 2013 r.): etap końcowy prac nad
przygotowaniem procesu konsolidacji, 2 warianty: konsolidacja 1-etapowa i utworzenie
grupy kapitałowej pod przewodnictwem
Bumaru, a następnie przekształcenie Grupy Bumar w narodowy koncern przemysłu
obronnego, powstanie nowej spółki, a na jej
bazie przeprowadzenie konsolidacji spółek
sektora obronnego (Huta Stalowa Wola SA,
OBR Centrum Techniki Morskiej SA w Gdyni,
wszystkie WPRP i Bumar); zakończenie procesu konsolidacji w 2013 r.; ocena konsolidacji przez resort (lepsze wykorzystanie potencjału i zdolności produkcyjno-usługowych,
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zharmonizowanie działań inwestycyjnych, koordynacja programów rozwojowych i lepsze
wykorzystanie bazy naukowo-badawczej); informacja resortu obrony narodowej na temat
tworzenia na bazie spółek polskiego przemysłowego potencjału obronnego konsorcjów,
produkujących uzbrojenie wojskowe.
Podczas wspólnego posiedzenia, 29 V 2013 r.,
Komisja Spraw Zagranicznych i Komisja Obrony Narodowej zapoznały się z informacją na temat przebiegu, ustaleń i dokumentów przyjętych podczas
szczytu NATO 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. Jak stwierdził wiceminister obrony
narodowej Zbigniew Włosowicz, dzięki potwierdzeniu w Chicago decyzji poprzedniego szczytu w Lizbonie NATO i Polska są bliższe realizacji strategii
wycofania, a misja ma się przekształcić z bojowej
w doradczo-szkoleniową. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisław Koziej zaznaczył, że
prowadzenie w Afganistanie po 2014 r. operacji
bojowych było jednym z tematów dyskusji podczas szczytu. Przypomniał, że Polska uczestniczy
w misjach zaliczanych do smart defence, np. misjach
NATO w przestrzeni powietrznej państw bałtyckich,
niedysponujących własnym lotnictwem bojowym.
Jak poinformował, deklaracja rozważenia powrotu
do AGS (program wspólnego systemu obserwacji
terenu z powietrza) spotkała się z życzliwym przyjęciem sojuszników. Podkreślił ponadto, że Polska zamierza budować własny system obrony powietrznej,
który będzie wkładem w system NATO.
Senatorowie podczas kilku posiedzeń zapoznawali się z informacjami przedstawionymi przez Ministerstwo Obrony Narodowej:
 Informacja na temat aktualnej działalności uczelni wojskowych oraz planowanych
zmian w systemie szkolnictwa wojskowego
(16 V 2013 r.): szkolnictwo wojskowe oparte
na 5 uczelniach publicznych nadzorowanych
przez ministra obrony narodowej (Akademia
Obrony Narodowej, Wojskowa Akademia
Techniczna, Akademia Marynarki Wojennej,
Wyższa Oficerska Szkoła Wojsk Lądowych
i Wyższa Oficerska Szkoła Sił Powietrznych),
wspieranych przez Uniwersytet Medyczny
w Łodzi; około 24 tys. studentów, w tym około 2 tys. 200 – wojskowych, około 7 tys. słuchaczy studiów podyplomowych; podstawowe zadania uczelni wojskowych; 2 projekty
konsolidacji: funkcjonalno-programowa (zacieśnienie współpracy uczelni wojskowych
na rzecz sił zbrojnych przy zachowaniu ich
odrębności organizacyjnej) i organizacyjna
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(utworzenie 2 silnych uczelni wojskowych:
Akademii Obrony Narodowej jako uczelni dowódczo-sztabowej, powstałej na bazie AON
z filią zamiejscową we Wrocławiu, i Wojskowej Akademii Technicznej jako uczelni techniczno-logistycznej, powstałej na bazie WAT
z filiami zamiejscowymi w Gdyni i Dęblinie).
 Informacja o systemie opieki nad żołnierzami poszkodowanymi w służbie oraz nad rodzinami żołnierzy poległych, a także ocena
funkcjonowania ustawy o weteranach działań
poza granicami państwa (4 VI 2013 r.): dobra
ocena ustawy o weteranach działań poza granicami państwa przez resort; system pomocy
osobom poszkodowanym w misjach poza granicami państwa; rola instytucji i zadania opiekuna poszkodowanych (nawiązanie kontaktu
z weteranem poszkodowanym i przekazanie
precyzyjnej informacji o przysługujących mu
uprawnieniach); pomoc rodzinom zmarłych
żołnierzy i zmarłych pracowników wojska;
uprawnienia weteranów (m.in. zapomogi po
ukończeniu 65. roku życia, dodatkowy urlop
wypoczynkowy i korzystanie z Domu Weterana poza kolejnością) i weteranów poszkodowanych (prawo do korzystania ze specjalistycznej opieki medycznej poza kolejnością
oraz do bezpłatnych materiałów i środków
medycznych, do korzystania z pomocy w finansowaniu nauki i zapomóg bez względu
na wiek, do ulg przy przejazdach środkami
komunikacji miejskiej i krajowej); prace nad
nowelizacją ustawy o weteranach.
 Informacja na temat roli Narodowych Sił Rezerwowych w systemie obronnym Rzeczypospolitej Polskiej (13 VI 2013 r.): przebieg
procesu tworzenia i organizacji Narodowych
Sił Rezerwowych, funkcjonowanie i zadania
(wzmocnienie potencjału jednostek wojskowych w wypadkach uzasadnionych potrzebami obrony państwa – 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; docelowo stan
ewidencyjny to 20 tys. żołnierzy, obecnie to
ponad 10 tys.
 Informacja na temat realizacji planu finansowego oraz planów rozwoju i modernizacji
Sił Zbrojnych w 2013 r. (17 XII 2013 r.): posiedzenie miało charakter zamknięty (ustawa
o ochronie informacji niejawnych).

W analizowanym okresie, podobnie jak w latach
ubiegłych, komisja odbyła kilka wizyt studyjnych.
 9 V 2013 r. wspólnie z Komisją Gospodarki
Narodowej wizyta w zakładach lotniczych
w Mielcu i świdniku: zapoznanie się z potencjałem produkcyjnym oraz sytuacją polskich
firm przemysłu lotniczego; prezentacje linii
montażu końcowego śmigłowców, zakładu
kompozytów, zaplecza badawczo-rozwojowego i linii prób w locie; pokaz możliwości prototypu P01 wojskowego śmigłowca
AW149.

 18 VII 2013 r. wspólnie z Komisją Gospodarki
Narodowej wizyta w Stoczni Remontowej Nauta SA w Gdyni: zapoznanie się z działalnością i osiągnięciami spółki (budowa i remonty
skomplikowanych technologicznie statków,
wznoszenie konstrukcji stalowych do stawiania farm wiatrowych na morzu, działalność
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offshore, związana z wydobyciem z dna morskiego ropy naftowej i gazu ziemnego) oraz
zwiedzanie terenów przemysłowych stoczni.
Przewodniczący Komisji Obrony Narodowej
senator Władysław Ortyl i senator Witold Sitarz
10 IV 2013 r. spotkali się z delegacją parlamentu
Gruzji na czele z przewodniczącym Davidem Usu-

pashvili. Podczas spotkania poruszane były kwestie
dotyczące współpracy polsko-gruzińskiej, a także
sytuacji wewnętrznej Gruzji. Gości interesowała
m.in. rola Komisji Obrony Narodowej w kształtowaniu budżetu dla wojska. Rozmawiano także na temat
ewentualnej współpracy w logistycznym przygotowaniu wycofania polskich wojsk z Afganistanu.

Polityka zagraniczna państwa
W 2013 r. Komisja Spraw Zagranicznych zebrała się na 41 posiedzeniach, rozpatrzyła 22 ustawy,
w większości ratyfikacyjne. Podobnie jak w ubiegłych latach – wspólnie z Komisją Spraw Unii Europejskiej – poświęciła kilka posiedzeń 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 2012 r.
prezydencję w Unii Europejskiej sprawował Cypr.
Podczas posiedzenia obu komisji, 29 I 2013 r., ambasador Republiki Cypryjskiej Andreas Zenonos przedstawił senatorom informację podsumowującą prezydencję cypryjską. Omówiono także polską politykę
europejską w tym okresie. W ramach prezydencji
zorganizowano 225 spotkań i konferencji na Cyprze
(m.in. 15 nieformalnych spotkań ministerialnych)
oraz 1500 spotkań w Brukseli i innych miejscach za
granicą. Do najważniejszych osiągnięć cypryjskiego
przewodnictwa ambasador zaliczył doprowadzenie
do końca negocjacji dotyczących jednolitego patentu europejskiego, a także wypracowanie kompromisu w Radzie UE w sprawie jednolitego mechanizmu
nadzorczego, zwiększającego uprawnienia kontrolne Europejskiego Banku Centralnego. Nie udało się
natomiast osiągnąć kompromisu w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020. Uzgodniono natomiast z Parlamentem Europejskim ostateczne porozumienie dotyczące unijnego budżetu na
2013 r. Wiceminister spraw zagranicznych Maciej
Szpunar podkreślił, że mimo ograniczonych środków Cypr bardzo sprawnie przewodniczył Radzie
UE. Zaznaczył jednocześnie, że propozycja cypryjskiej prezydencji w kwestii wieloletniego budżetu
nie została przez Polskę uznana za zadowalającą.
Wśród największych sukcesów wiceminister wskazał doprowadzenie do kompromisu z Parlamentem
Europejskim w kwestii azylu, podpisanie umowy
o wolnym handlu z Singapurem, a także postęp
w negocjacjach podobnej umowy z Kanadą.
Irlandia obejmowała przewodnictwo w UE w I półroczu 2013 r. Informację na temat priorytetów tej
prezydencji przedstawił senatorom z Komisji Spraw
Zagranicznych i Komisji Spraw Unii Europejskiej
29 I 2013 r. ambasador Irlandii Eugene Hutchinson.
Polską politykę europejską w okresie prezydencji irlandzkiej omówił zaś wiceminister Maciej Szpunar.
Jak poinformował ambasador Irlandii, najważniejsze
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zadania to zakończenie negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych i osiągnięcie kompromisu
z Parlamentem Europejskim w sprawie pakietu legislacyjnego dotyczącego wdrażania polityki spójności. Kontynuowane będą negocjacje członkowskie
z Islandią i Czarnogórą. Prezydencja irlandzka spróbuje także przywrócić dynamikę w negocjacjach
z Turcją oraz podjąć inicjatywy zacieśniające relacje
UE z Albanią, Macedonią i Serbią. Irlandia zamierza
kontynuować negocjacje w sprawie umów handlowych z USA, Kanadą i krajami azjatyckimi. Przewodnictwo będzie też dążyło do przyjęcia specjalnego
„pakietu na rzecz młodzieży”, zawierającego instrumenty mające ułatwić jej wejście na rynek pracy.
Odnosząc się do zamierzeń prezydencji irlandzkiej, wiceminister Maciej Szpunar zwrócił uwagę,
że osiągnięcie porozumienia w kwestii wieloletnich
ram finansowych otworzy drogę do negocjacji na
temat aktów prawnych dotyczących warunków wykorzystania funduszy unijnych. Jak podkreślił, Polska
z satysfakcją przyjmuje plany dotyczące aktywnego
zaangażowania na rzecz postępu w negocjacjach
akcesyjnych i zacieśniania relacji z sąsiadami. Wiceminister zwrócił także uwagę na aktualność programu Partnerstwa Wschodniego i zasugerował, że UE
powinna w bardziej konkretny sposób określić perspektywę członkostwa Mołdawii.
Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Spraw
Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych,
10 VII 2013 r., podsumowano prezydencję irlandzką i zapoznano się z priorytetami prezydencji litewskiej, zainaugurowanej 1 VII 2013 r. Senatorowie
wysłuchali także informacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat polskiej polityki europejskiej
w okresie obu tych prezydencji. Ambasador Irlandii Eugene Hutchinson przypomniał, że prezydencja jego kraju przebiegała pod hasłami stabilności,
wzrostu i zwiększenia liczby miejsc pracy. W celu
zwiększania stabilności UE pracowano nad utworzeniem jednolitego europejskiego mechanizmu nadzoru bankowego (SSM) w całej Unii, umożliwiającego
efektywną kontrolę bankowych rezerw kapitałowych. Zdaniem ambasadora, za sukces irlandzkiego
przewodnictwa można uznać wprowadzenie tzw.
dwupaku (uzupełnienie paktu stabilności i wzrostu) w zakresie poprawy zarządzania w strefie euro
i usprawnienia nadzoru nad finansami publicznymi.
Wprowadzono także semestr europejski, zakończo-
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ny w czerwcu 2013 r. rekomendacjami dla budżetów
państw członkowskich. Ważne osiągnięcie przewodnictwa Irlandii w zakresie polityki spójności to ustalenia dotyczące wieloletnich ram finansowych na lata
2014–2020. Prezydencja kontynuowała także starania o wzmocnienie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w celu umożliwienia im wejścia
na europejskie rynki zamówień publicznych. Rada
Europejska zdecydowała ponadto, że 6 mld euro
zostanie przeznaczonych na programy zapobiegające bezrobociu młodzieży. Osiągnięto także
postęp w zakresie ochrony środowiska w kierunku
niskoemisyjnej gospodarki i porozumienia z Parlamentem Europejskim w sprawie emisji dwutlenku
węgla. Prezydencja irlandzka wypracowała również
uzgodnienia co do reformy wspólnej polityki rolnej,
stwarzające większe szanse dla rozwoju branży spożywczej, a także uzgodnienia dotyczące wspólnej
polityki rybołówstwa, mające na celu odbudowanie
zasobów rybnych w UE i lepsze zarządzanie obszarami nadmorskimi. Jak zaznaczył ambasador Eugene
Hutchinson, prezydencja irlandzka szczególną uwagę poświęciła znaczeniu umowy handlowej między Unią Europejską a USA, która przyczyni się do
stworzenia 450 tys. miejsc pracy. Podkreślił również,
że rozmowy na temat podobnych umów toczą się
obecnie z Marokiem, Jordanią i Tunezją, a także z Japonią i Tajlandią. Podczas przewodnictwa Irlandii zakończono proces akcesyjny Chorwacji. Zdecydowano też o rozpoczęciu – najpóźniej w styczniu 2014 r.
– negocjacji w sprawie przystąpienia Serbii do Unii
Europejskiej. Otwarto nowy, dotyczący polityki regionalnej, rozdział negocjacji z Turcją. Prezydencja
zrealizowała umowy stowarzyszeniowe z Armenią,
Gruzją i Mołdawią. Zwrócono również uwagę na
wzmocnienie relacji między Unią Europejską i Afryką. Jak ocenił wiceminister spraw zagranicznych
Artur Nowak-Far, osiągnięty kompromis w sprawie
wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020
stwarza perspektywy rozwojowe dla UE. Na uwagę
zasługuje przeprowadzona reforma rynku finansowego w zakresie budowy unii bankowej i utworzenia jednolitego mechanizmu nadzoru bankowego
(SSM), a także zakończenie kolejnej fazy semestru
europejskiego, związane z przyjęciem zaleceń dla
państw członkowskich. Szczególnie cenna była inicjatywa prezydencji irlandzkiej polegająca na włączeniu krajów Partnerstwa Wschodniego: Mołdawii,
Ukrainy i Gruzji w proces liberalizacji wizowej.
Podczas wspólnego posiedzenia obu komisji,
10 VII 2013 r., ambasador Republiki Litewskiej Loreta Zakarevičiené przedstawiła priorytety prezydencji litewskiej. Poinformowała, że przewodnictwo jej
kraju w Radzie Unii Europejskiej przebiegać będzie
pod hasłem Europy wiarygodnej, otwartej i wzrastającej gospodarczo. Priorytetami będą: tworzenie
nowych miejsc pracy, pobudzenie konkurencyjności
i zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom. Prezydencja skoncentruje się na tworzeniu unii bankowej

i jednolitego nadzoru nad bankami oraz uzgodnionych przez prezydencję irlandzką reform w zakresie tzw. dwupaku. Litwa będzie finalizować prace
nad 17 aktami prawnymi wdrażającymi wieloletnie
ramy finansowe UE, a także kontynuować działania
na rzecz wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc
pracy dla wszystkich obywateli, w tym na rzecz Strategii Europa 2020. Podjęte zostaną starania dotyczące realizacji agendy cyfrowej i usług elektronicznych
dostępnych dla małych i średnich przedsiębiorstw.
W zakresie polityki energetycznej wdrażane będą
decyzje Rady z 2012 r. i 2013 r. Jak zapewniła ambasador, Litwa szczególną wagę przywiązuje do
rozwoju Partnerstwa Wschodniego. Wiceminister
spraw zagranicznych Artur Nowak-Far podkreślił, że
prezydencja Litwy kontynuuje niektóre zadania prezydencji polskiej, m.in. dotyczące zewnętrznego wymiaru polityki energetycznej. Polska docenia plany
prezydencji litewskiej dotyczące dopełnienia negocjacji na lata 2012–2020 odnośnie do aktów sektorowych, które mogą być podstawą finansowania wieloletnich ram finansowych. Zdaniem wiceministra, na
uwagę zasługują również służące wzmocnieniu UE
założenia prezydencji w kwestii polityki finansowej
i zarządzania gospodarczego, a także zaangażowanie w działania na rzecz Europejskiej Agendy Cyfrowej i programu mającego zapobiegać bezrobociu
młodzieży.
12 IX 2013 r. komisje Spraw Zagranicznych Senatu
i Sejmu spotkały się w Senacie z przedstawicielami
Rady Nordyckiej (forum konsultacyjne parlamentów
i rządów państw nordyckich i ich terytoriów autonomicznych, członkowie: Dania, Islandia, Norwegia,
Szwecja, Finlandia, Grenlandia, Wyspy Alandzkie
i Wyspy Owcze). Współpraca w ramach Rady Nordyckiej dotyczy wszystkich dziedzin z wyjątkiem
polityki zagranicznej i obronności. Stronę polską
reprezentowali m.in. przewodniczący Komisji Spraw
Zagranicznych Senatu – senator Włodzimierz Cimoszewicz i Sejmu – poseł Grzegorz Schetyna. Senator
Włodzimierz Cimoszewicz podkreślił, że spotkanie
ma zapoczątkować praktykę systematycznych kontaktów i konsultacji między Radą Nordycką a polskim parlamentem lub, w szerzej formule, w ramach
Grupy Wyszehradzkiej. Spotkania byłyby świetną
okazją do lepszego informowania się o bieżących
problemach politycznych i społecznych. Przewodnicząca Rady Nordyckiej Norweżka Marit Nybakk
podkreśliła, że rada jest „bardzo pozytywnie nastawiona do tego, żeby budować silne relacje z krajami
leżącymi wokół Morza Bałtyckiego, w tym również
z Polską”. Stwierdziła, że współpraca regionalna
służy m.in. temu, żeby stawiać czoło wyzwaniom,
jakie pojawiają się w regionach, jeśli chodzi o środowisko. Podczas spotkania rozmawiano również
m.in. o Arktyce w kontekście zmian klimatycznych,
ekologii, topnienia lodów, a także w aspekcie gospodarczym. Kolejnym tematem rozmowy było Partnerstwo Wschodnie.
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Ministerstwo Spraw Zagranicznych podczas kilku
posiedzeń zamkniętych (informacje chronione ustawą o ochronie informacji niejawnych) zapoznało
komisję z informacjami na temat pracy wybranych
departamentów oraz realizacji strategii polskiej polityki zagranicznej: Departamentu Strategii Polityki
Zagranicznej (2 IV 2013 r.), Departamentu Azji i Pacyfiku (4 VI 2013 r.), Departamentu Wschodniego
(12 XI 2013 r.), Departamentu Współpracy Ekonomicznej (3 XII 2013 r.) i Departamentu Ameryki
(17 XII 2013 r.).
Komisja Spraw Zagranicznych 1 XII 2013 r. podjęła uchwałę w sprawie stanowiska władz ukraińskich wobec projektu umowy stowarzyszeniowej
z Unią Europejską oraz wydarzeń na Majdanie
Niepodległości w Kijowie 30 XI 2013 r. W uchwale
napisano: „Ukraina jest wielkim i ważnym krajem
Europy, którego kultura stanowi nieodłączną część
naszego wspólnego europejskiego dziedzictwa.
Dlatego rola, jaką Ukraina odgrywa na arenie europejskiej, ma ogromne znaczenie dla przyszłości
nas wszystkich. (…) Zbliżenie Ukrainy i UE niesie
ze sobą gwarancję swobód obywatelskich oraz
podniesienie jakości funkcjonowania ukraińskich
instytucji państwowych. Zapewnienie godnych
warunków życia obywateli jest natomiast celem,
do którego powinna dążyć każda władza. Celu
tego nie powinien przysłaniać żaden partykularyzm, przynależność partyjna, ani krótkowzroczna
polityka. (…) Komisja Spraw Zagranicznych Senatu
RP podziela stanowisko wypracowane w Wilnie
przez przywódców państw UE i apeluje do władz
ukraińskich o poszanowanie praw obywateli. Jednocześnie wyrażamy solidarność z wszystkimi
uczestnikami pokojowej demonstracji na rzecz
podpisania przez Ukrainę umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską (…) Zapewniamy demonstrantów z kijowskiego Majdanu Niepodległości
o naszej solidarności i wsparciu dla nich, dla ich
dążeń oraz wszystkich pokojowych działań, które
odbywają się w duchu demokracji oraz poszanowania drugiego człowieka. Komisja Spraw Zagranicznych Senatu RP zachęca władze Ukrainy do
kontynuowania dialogu z Unią Europejską, którego obiecującym początkiem był wypracowany
wspólnie przez Ukrainę i UE tekst umowy stowarzyszeniowej. (…) Polska będzie nadal czyniła
wszystko, by przyjazne zaproszenie Ukrainy do
integracji z Unią Europejską pozostało aktualne”.
Zgodnie z tradycją prac Komisji Spraw Zagranicznych w 2013 r. jej członkowie odbyli liczne spotkania z ambasadorami RP (w Stanach Zjednoczonych
Ameryki oraz we Wspólnocie Bahamów Ryszard
Schnepf; w Republice Austrii Artur Lorkowski;
w Królestwie Hiszpanii i Księstwie Andory Tomasz
Arabski; przy Stolicy Apostolskiej oraz przy Suwerennym Wojskowym Zakonie Maltańskim Piotr
Nowina-Konopka) lub kandydatami na stanowisko
ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP
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(m.in. w Związku Australijskim Paweł Milewski;
w Federacyjnej Republice Brazylii Andrzej Braiter;
w Gruzji Andrzej Cieszkowski; w Republice Litewskiej Jarosław Czubiński; w Republice Turcji gen.
Mieczysław Cieniuch; w Kanadzie Marcin Bosacki;
w Królestwie Tajlandii Zenon Kuchciak; w Arabskiej
Republice Egiptu Michał Murkociński). Podczas posiedzeń niejawnych przedstawiali oni komisji koncepcje sprawowania misji dyplomatycznej w swojej
jurysdykcji.
Podczas wspólnego posiedzenia, 29 V 2013 r.,
Komisja Spraw Zagranicznych i Komisja Obrony Narodowej zapoznały się z informacją na temat przebiegu, ustaleń i dokumentów przyjętych podczas
szczytu NATO w Chicago 20–21 V 2012 r. Prezydia
komisji: spraw zagranicznych i obrony Sejmu i Senatu
6 VI 2013 r. spotkały się natomiast z sekretarzem generalnym NATO Andersem Foghem Rasmussenem.
Rozmawiano m.in. na temat misji NATO w Afganistanie i relacji Rosja – NATO.

Zarówno przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych senator Włodzimierz Cimoszewicz, jak i jej
członkowie w 2013 r. odbywali spotkania z przedstawicielami parlamentów innych państw:
 wizyta senatorów: Włodzimierza Cimoszewicza, Bogdana Klicha i Jana Marii Jackowskiego
wraz z reprezentantami Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu w Moskwie (24–26 II 2013 r.):
spotkanie z komisjami spraw zagranicznych
obu izb rosyjskiego parlamentu, wiceministrem
spraw zagranicznych Władimirem Titowem
i członkami Grupy Przyjaźni Rosyjsko-Polskiej
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w Radzie Federacji, rozmowy o sposobach
rozwoju relacji bilateralnych, m.in. o znaczeniu
wymiany młodzieży jako sposobu na lepsze
wzajemne poznanie obu społeczeństw i likwidację negatywnych stereotypów;
 spotkanie senatora Włodzimierza Cimoszewicza z przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych Zgromadzenia Korei Ahn Hong-joonem w Senacie (27 III 2013 r.): rozmowy
na temat aktualnego rozwoju wydarzeń na
Półwyspie Koreańskim w związku z zerwaniem przez Koreę Północną wojskowej linii
komunikacyjnej z Koreą Południową;

temat przyszłości Trójkąta Weimarskiego, stanowiska polskich senatorów w sprawie „Arabskiej Wiosny” i francuskiej interwencji w Mali.
Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych
senator Włodzimierz Cimoszewicz 18 VI 2013 r.
spotkał się z uczestnikami aplikacji dyplomatyczno-konsularnej Polskiego Instytutu Dyplomacji im.
Ignacego Paderewskiego. Senator omówił rolę komisji w kształtowaniu polskiej polityki zagranicznej.
Wyjaśnił różnice między senacką i sejmową komisją spraw zagranicznych, wynikające z Konstytucji RP, omówił też zakres zagadnień poruszanych
w trakcie posiedzeń komisji.

 spotkanie senatora Włodzimierza Cimoszewicza z przewodniczącym Parlamentu Gruzji Dawidem Usupaszwili w Senacie
(10 IV 2013 r.): wymiana poglądów na temat
relacji bilateralnych i sytuacji w Gruzji;
 spotkanie z delegacją Grupy Przyjaźni Francusko-Polskiej Senatu Republiki Francuskiej
w składzie – przewodniczący Jean-Pierre Leleux, zastępcy przewodniczącego Jean Besson
i Maryvonne Blondin, sekretarz Guillaume Renaudineau (10 VII 2013 r.): rozmowy m.in. na

Polska w Unii Europejskiej
Komisja Spraw Unii Europejskiej jest wiodącą
komisją w kwestiach opinii stwierdzających naruszenie zasady pomocniczości – marszałek kieruje
do niej dokumenty europejskie, ale na wniosek jej
przewodniczącego 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.
W 2013 r. na wniosek Komisji Spraw Unii Europejskiej, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz
Komisji Gospodarki Narodowej Senat przyjął opinię
o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu
dyrektywy 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.
Drugą opinię o niezgodności z zasadą pomocni-

czości Izba przyjęła na wniosek Komisji Spraw Unii
Europejskiej, Komisji Gospodarki Narodowej oraz
Komisji środowiska. Dotyczyła ona projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy planowania przestrzennego obszarów
morskich oraz zintegrowanego zarządzania strefą
przybrzeżną – COM(2013) 133.
W omawianym okresie Komisja Spraw Unii Europejskiej odbyła 38 posiedzeń, podczas których
rozpatrzyła 119 dokumentów unijnych z 246 przekazanych jej przez marszałka Senatu. W sprawie rozpatrzonych dokumentów przyjęto 19 opinii, z których 6 w ramach dialogu politycznego przekazano
do instytucji unijnych. Dotyczyły one:
 projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia przepisów
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie
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produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów
– COM(2012) 88 (6 II 2013 r.);
 projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rozmieszczania infrastruktury paliw alternatywnych – COM(2013) 018
(13 III 2013 r.);
 projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy
w zakresie dostępu do rynku usług portowych oraz przejrzystości finansowej portów
– COM(2013) 296 (3 VII 2013 r.);
 projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie monitorowania,
raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku
węgla z transportu morskiego oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 525/2013
– COM(2013)480 (24 VII 2013 r.);
 projektu rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej
– COM(2013) 534 (9 X 2013 r.): poparcie dla
powołania tej instytucji, ale brak akceptacji
(niezgodność z zasadą proporcjonalności) dla
przyznania jej bezwzględnej wyłącznej kompetencji do ścigania przestępstw przeciwko
interesom finansowym Unii (art. 11 ust. 4)
oraz wyłącznej jurysdykcji także w sytuacji,
gdy przestępstwo przeciwko interesom finansowym Unii jest nierozerwalnie związane z innym przestępstwem (art. 13 ust. 1); pozytywna ocena modelu Prokuratury Europejskiej;
 projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust)
– COM(2013) 535 (9 X 2013 r.).
Wspólnie z Komisją Nauki, Edukacji i Sportu 6 II 2013 r. zapoznano się z działaniami rządu
w sprawie 2 komunikatów Komisji Europejskiej do
Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: „Nowe podejście do edukacji: Inwestowanie
w umiejętności na rzecz lepszych efektów społeczno-gospodarczych” oraz „Wprowadzanie młodzieży na rynek pracy”, a także wniosku dotyczącego zalecenia Rady w sprawie ustanowienia gwarancji dla
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młodzieży i pozytywnie je zaopiniowano. Zdaniem
komisji, rozwiązanie problemu bezrobocia młodzieży wymaga realizacji przez państwa członkowskie
następujących zadań: kształcenia i szkolenia zawodowego; promowania uczenia się poprzez praktykę; promowania partnerstwa instytucji publicznych
i prywatnych, mających zapewnić odpowiednie
programy i umiejętności; promowania mobilności
na podstawie programu „Erasmus dla wszystkich”.
Zdaniem polskiego rządu, komunikat w zbyt małym
stopniu odnosi się do współpracy resortu edukacji
z sektorem przedsiębiorstw. Zgodzono się natomiast
z opiniami Komisji Europejskiej na temat elastycznych i otwartych form uczenia się i zapewniono, że
Polska już podejmuje działania umożliwiające zdobywanie zawodu podczas kwalifikacyjnych kursów
zawodowych. W komunikacie dotyczącym wprowadzania młodzieży na rynek pracy Komisja Europejska przedstawiła inicjatywy zmierzające do ułatwienia młodym ludziom zatrudnienia po zakończeniu
edukacji.
W omawianym okresie Komisja Spraw Unii Europejskiej zapoznała się jeszcze z następującymi komunikatami Komisji Europejskiej:
 komunikat: Plan działania na rzecz pogłębionej i rzeczywistej unii gospodarczej
i walutowej. Otwarcie debaty europejskiej
(16 I 2013 r.);
 komunikat do Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Program prac Komisji na rok 2013 (6 II 2013 r.);
 komunikat do Parlamentu Europejskiego,
Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Plan
działania na rzecz przedsiębiorczości do
2020 r. Pobudzanie ducha przedsiębiorczości
w Europie (2 IV 2013 r.);
 komunikat do Parlamentu Europejskiego,
Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Europejska agenda cyfrowa – cyfrowe pobudzenie
wzrostu w Europie (17 IV 2013 r.);
 komunikat w sprawie treści na jednolitym rynku cyfrowym (17 IV 2013 r.);
 komunikat do Parlamentu Europejskiego
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i Rady: W kierunku pogłębionej i rzeczywistej
unii gospodarczej i walutowej. Wprowadzenie instrumentu na rzecz konwergencji i konkurencyjności (22 V 2013 r.);
 komunikat do Parlamentu Europejskiego
i Rady: W kierunku pogłębionej i rzeczywistej
unii gospodarczej i walutowej. Koordynacja
ex ante planów zasadniczych reform polityki
gospodarczej (22 V 2013 r.);
 komunikat do Rady i Parlamentu Europejskiego: Równoległy system bankowy – przeciwdziałanie nowym źródłom ryzyka w sektorze
bankowym (26 XI 2013 r.).
W omawianym okresie Komisja Spraw Unii Europejskiej odbyła także posiedzenia tematyczne.
16 IV 2013 r. wspólnie z Komisją Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji, z udziałem m.in. generalnego inspektora danych osobowych, debatowano na temat planowanej reformy europejskich ram
prawnych ochrony danych w kontekście prac nad
projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych. Przygotowany przez
Komisję Europejską projekt przewiduje zmianę systemu nadzoru nad ochroną danych w UE. Obecnie
firmy działające na terenie całej Unii muszą się zgłaszać do 27 urzędów w poszczególnych państwach
członkowskich. Po wejściu w życie nowych przepisów (prawdopodobnie w 2016 r.) będzie wystarczyło zgłoszenie do urzędu w kraju, w którym mają
one swoją główną siedzibę. W wypadku naruszenia
ochrony danych osoba prywatna nie będzie musiała składać skargi w kraju zarejestrowania spółki, ale
w swoim urzędzie krajowym. Za poważne naruszenie przepisów o ochronie danych, takie jak bezprawne przetwarzanie tzw. danych wrażliwych, będzie
grozić kara do 1 mln euro lub do 2% rocznego obrotu firmy. Przewiduje się też wprowadzenie prawa
do bycia zapomnianym (right to be forgotten, tzw.
prawo do wymazania).
Komisja Spraw Unii Europejskiej 24 VII 2013 r.
zapoznała się także z projektem budżetu ogólnego
Unii Europejskiej na rok 2014, a 4 XII 2013 r. wraz Komisją Budżetu i Finansów Publicznych – z rocznym
raportem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z wykonania budżetu UE za 2012 r. Jak wynika
z przedstawionego dokumentu, najbardziej narażone na błędy są wydatki unijne przeznaczone na
rozwój obszarów wiejskich, środowisko naturalne,
rybołówstwo i zdrowie.
Ponadto w omawianym okresie Komisja Spraw
Unii Europejskiej wysłuchała następujących informacji:
 informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec–grudzień 2012 r., podczas prezydencji cypryjskiej (6 III 2013 r.);
 informacja rządu o posiedzeniu Rady Europej-

skiej 7–8 II 2013 r. (20 III 2013 r.);
 informacja rządu o posiedzeniu Rady Europejskiej 14–15 III 2013 r. (20 III 2013 r.);
 informacja stałej przedstawicielki Kancelarii
Senatu przy Unii Europejskiej Magdaleny Skulimowskiej na temat realizacji powierzonych
jej zadań (24 IV 2013 r.);
 informacja rządu o posiedzeniu Rady Europejskiej 22 V 2013 r. (12 VI 2013 r.);
 informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń–czerwiec 2013 r.,
podczas przewodnictwa Irlandii w Radzie
Unii Europejskiej (9 X 2013 r.);
 informacja rządu o posiedzeniu Rady Europejskiej 24–25 X 2013 r. (13 XI 2013 r.).
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 2013 r.
podsumowano cypryjskie (II połowa 2012 r.) i irlandzkie (I połowa 2013 r.) przewodnictwo w Radzie
Europejskiej. Ambasador Cypru w Polsce Andreas
Zenonom podczas posiedzenia 29 I 2013 r. do najważniejszych osiągnięć cypryjskiego przewodnictwa zaliczył doprowadzenie do końca negocjacji
dotyczących jednolitego patentu europejskiego,
wypracowanie kompromisu w Radzie UE w sprawie
jednolitego mechanizmu nadzorczego, zwiększającego uprawnienia kontrolne Europejskiego Banku
Centralnego. Nie udało się natomiast doprowadzić
do zawarcia kompromisu w sprawie wieloletnich
ram finansowych na lata 2014–2020. Uzgodniono
ostateczne porozumienie dotyczące unijnego budżetu na 2013 r. Wiceminister spraw zagranicznych
Maciej Szpunar podkreślił, że mimo ograniczonych
środków Cypr bardzo sprawnie zrealizował swoje
przewodnictwo w Radzie UE. Wśród największych
sukcesów wskazał doprowadzenie do kompromisu
z Parlamentem Europejskim w kwestii azylu, podpisanie umowy o wolnym handlu z Singapurem, a także postęp w negocjacjach podobnej umowy z Kanadą.
Ambasador Irlandii Eugene Hutchinson 10 VII 2013 r.
przypomniał, że prezydencja jego kraju przebiegała
pod hasłami stabilności, wzrostu i zwiększenia liczby miejsc pracy. W celu zwiększania stabilności Unii
Europejskiej pracowano nad utworzeniem jednolitego europejskiego mechanizmu nadzoru bankowego
(SSM). Za sukces irlandzkiego przewodnictwa można
uznać przyjęcie tzw. dwupaku w zakresie poprawy
zarządzania w strefie euro i usprawnienia nadzoru nad
finansami publicznymi. Wprowadzono także kluczowy dla zarządzania po kryzysie semestr europejski,
zakończony w czerwcu 2013 r. rekomendacjami dla
budżetów państw członkowskich. Ważnym osiągnięciem w zakresie polityki spójności, istotnym dla
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inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy, były
ustalenia dotyczące wieloletnich ram finansowych
na lata 2014–2020. Prezydencja kontynuowała starania dotyczące wzmocnienia konkurencyjności małych
i średnich przedsiębiorstw w celu umożliwienia im
wejścia na europejskie rynki zamówień publicznych.
Podjęto także działania na rzecz ludzi młodych, a Rada
Europejska zdecydowała, że 6 ml euro przeznaczone
zostanie na programy zapobiegające bezrobociu młodzieży. Osiągnięto także postęp w zakresie ochrony
środowiska w kierunku niskoemisyjnej gospodarki i porozumienia z Parlamentem Europejskim w sprawie emisji dwutlenku węgla. Prezydencja irlandzka wypracowała również uzgodnienia na temat reformy wspólnej
polityki rolnej, stwarzające większe szanse dla rozwoju
branży spożywczej. Ponadto przyjęto uzgodnienia dotyczące wspólnej polityki rybołówstwa, mające na celu
odbudowanie zasobów rybnych w UE, a także lepsze
zarządzanie obszarami nadmorskimi. Szczególną uwagę poświęcono znaczeniu umowy handlowej między
Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Podjęto
również rozmowy na temat podobnych umów z Marokiem, Jordanią i Tunezją, a także z Japonią i Tajlandią. Podczas prezydencji Irlandii zakończono proces
akcesyjny Chorwacji. Zdecydowano też o rozpoczęciu
negocjacji w sprawie przystąpienia Serbii do Unii Europejskiej. Otwarto nowy, dotyczący polityki regionalnej,
rozdział negocjacji z Turcją. Prezydencja zrealizowała
umowy stowarzyszeniowe z Armenią, Gruzją i Mołdawią. Zwrócono również uwagę na wzmocnienie relacji
między Unią Europejską i Afryką. Szczególnie cenna
była inicjatywa włączenia krajów Partnerstwa Wschodniego – Mołdawii, Ukrainy i Gruzji – w proces liberalizacji wizowej.
10 VII 2013 r. Komisja Spraw Unii Europejskiej
wspólnie z Komisją Spraw Zagranicznych zapoznała
się z priorytetami prezydencji litewskiej w Radzie Unii
Europejskiej (II połowa 2013 r.). Ambasador Republiki
Litewskiej w Polsce Loreta Zakarevičiene zapowiedziała, że przewodnictwo jej kraju w Radzie Unii Europejskiej przebiegać będzie pod hasłem Europy wiarygodnej, otwartej i wzrastającej gospodarczo. Wśród
priorytetów wskazała tworzenie nowych miejsc pracy, a także pobudzenie konkurencyjności i zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom. Zapowiedziała
również skoncentrowanie się na tworzeniu unii bankowej i jednolitego nadzoru nad bankami oraz uzgodnionych przez prezydencję irlandzką reform w zakresie realizacji tzw. dwupaku, kontynuowanie działań
na rzecz wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc
pracy dla wszystkich obywateli, w tym na rzecz Stra-

tegii Europa 2020, a także realizację agendy cyfrowej
i usług elektronicznych dostępnych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Litwa szczególną wagę będzie
przywiązywała do rozwoju Partnerstwa Wschodniego i podpisania podczas jego szczytu w Wilnie umowy stowarzyszeniowej Ukrainy z Unią Europejską.
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 2013 r. odbyły się w Irlandii
23–25 VI 2013 r. i na Litwie 27–29 X 2013 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) 12–13 V 2013 r. w Gdańsku;
Czech, Słowacji, Węgier i Polski (państwa Grupy Wyszehradzkiej) 10–12 IV 2013 r. w Prachaticach (Czechy)
oraz 8–10 IX 2013 r. w Gdańsku; Francji, Niemiec i Polski (państwa Trójkąta Weimarskiego): 13–14 V 2013 r.
w Gdańsku.

Sprawy polonijne
W 2013 r. Komisja Spraw Emigracji i Łączności
z Polakami za Granicą zebrała się 23 razy, rozpatrzyła 3 ustawy. Był to pierwszy pełny rok działania
komisji w ramach zmienionego w 2012 r. systemu
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finansowania przez państwo opieki nad Polonią i Polakami za Granicą, teraz środki na ten cel znajdują
się przede wszystkim w gestii Ministerstwa Spraw
Zagranicznych. Dlatego senatorowie koncentrowali

DZIAŁALNOśĆ KOMISJI
się na zagadnieniach dotyczących sytuacji prawnej,
społecznej i bytowej Polaków żyjących poza krajem,
polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego
za granicą, sytuacji polskiej oświaty i mediów na
obczyźnie, podtrzymywania tożsamości narodowej
czy działalności organizacji polonijnych. Ze względu jednak na ponad 20-letni udział komisji w sprawowaniu przez Senat opieki nad Polonią i Polakami
za granicą i podział środków na ten cel senatorowie
ze szczególną uwagą przyglądali się kwestiom finansowym.
Podczas rozpatrywania 3 I 2013 r. ustawy budżetowej na rok 2013 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji postulowano, by komisja opiniowała także budżety innych
resortów i instytucji przeznaczone na wspieranie Polonii, a nie tylko część dotyczącą rezerwy celowej,
zawierającej środki MSZ przeznaczone dla Polonii
i Polaków za granicą.
Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za
Granicą zapoznała się z informacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat stypendiów dla
cudzoziemców polskiego pochodzenia studiujących
w Polsce i kraju zamieszkania (19 II 2013 r.). Zwrócono uwagę m.in. na potrzebę gromadzenia danych
dotyczących zawodowych losów absolwentów
– byłych stypendystów, co mogłoby pomóc w wyborze kierunku studiów i przeznaczeniu większych
środków na stypendia na kierunkach cieszących się
największym powodzeniem i gwarantujących pracę
w wyuczonym zawodzie. Według Fundacji „Semper Polonia”, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
znacznie zmniejszyło dofinansowanie stypendiów
dla osób polskiego pochodzenia studiujących w krajach zamieszkania; w 2013 r. przyznano zaledwie
450 stypendiów, podczas gdy Senat finansował ich
rocznie około 1500–2000. Zgodnie z informacją Ministerstwa Spraw Zagranicznych, resort pracuje nad
nowym podejściem do polskich studiów na zagranicznych uniwersytetach, zgodnie z którym zamiast
tradycyjnych wydziałów polonistycznych mają powstać tam centra wiedzy o Polsce.
Interesowano się też trudną sytuacją finansową
TVP Polonia (5 III 2013 r.), wynikającą ze znacznego ograniczenia w 2013 r. przez MSZ jej dofinansowania. Jak podkreślano, ta stacja stanowi często
jedyną szansę na dotarcie do osób polskiego pochodzenia na całym świecie. Społeczność polska na
Litwie skierowała list do ministra spraw zagranicznych, przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji i prezesa TVP, w którym podkreślono, że
TVP Polonia jest jedyną polską telewizją na Litwie,
i zaapelowano o jej zachowanie i rozwój, tak by stanowiła godną alternatywę dla litewskich i rosyjskich
stacji, a przede wszystkim nadal pomagała zachować i umacniać polską tożsamość w tym kraju.
Senatorowie zapoznali się także z informacjami
na temat współpracy w 2013 r. z Polonią i Polakami
za granicą Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Fun-

dacji „Semper Polonia” i Fundacji „Pomoc Polakom
na Wschodzie” (5 III 2013 r.). „Wspólnota Polska”
uzyskała w 2013 r. na swoje projekty około 5 mln zł
mniej niż w 2012 r. MSZ nie przyznało m.in. dofinansowania na działalność związaną z ochroną dziedzictwa narodowego, a także w niewielkim stopniu
wsparło program stypendialny dla studentów polskiego pochodzenia studiujących w Polsce. Resort
nie uwzględnił wniosków Fundacji „Pomoc Polakom
na Wschodzie” dotyczących działalności edukacyjnej, m.in. na funkcjonowanie szkółek sobotnio-niedzielnych i działalność Polskiej Macierzy Szkolnej na
Białorusi. Znacząco zmniejszyło się dofinansowanie
mediów na Wschodzie. Negatywnie oceniono brak
ciągłości w finansowaniu przedsięwzięć polonijnych
oraz nadmiernie rozbudowaną sprawozdawczość.
Sygnalizowano także problemy dotyczące współpracy z placówkami konsularnymi w kwestii pomocy
w przekazywaniu środków stypendialnych.
W czasie kilku posiedzeń komisja zapoznała się
z informacjami Ministerstwa Spraw Zagranicznych:
 Informacja o wynikach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2013 r.”
(16 IV 2013 r.): problemy Kancelarii Senatu
z uzyskaniem podstawowych dokumentów
dotyczących finansowania Polonii i uzyskaniem wiedzy na ten temat; mechanizmy weryfikacji przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych podmiotów występujących o przyznanie
im środków, szczególnie tych działających od
niedawna; zmiana wysokości ich udziału własnego z 30% w 2010 i 2011 r. do 5% w konkursie ministerstwa; zniesienie wymogu 5 lat
doświadczenia dla organizacji ubiegających
się o dotację; krytyczna ocena przez komisję
zaniechania niektórych projektów, np. w dziedzinie mediów; zaniepokojenie przyszłością
szkół sobotnio-niedzielnych na Wschodzie.
 Informacja na temat 2. edycji konkursu
„Współpraca z Polonią i Polakami za granicą
w 2013 r. (2 VII 2013 r.): szereg zastrzeżeń komisji do regulaminu konkursu, postulat zniesienia minimalnej wartości projektu złożonego w ramach konkursu (100 tys. zł); odmienna
opinia wiceminister spraw zagranicznych Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz; jej zapowiedź
dostępu do funduszy projektów o mniejszej
wartości poprzez konsulaty i tzw. regranting
(środki przekazywane przez większe organizacje pozarządowe mniejszym).
 Plan współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r. (1 X 2013 r.): priorytety (nauczanie języka polskiego, wzmacnianie, aktywizacja i mobilizacja środowisk polskich
w krajach zamieszkania, wzmacnianie więzi
i kontaktów z Polską); kontynuacja kształcenia młodzieży polonijnej w kraju i programu stypendialnego dla studentów i doktorantów polskiego pochodzenia uczących
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się na polskich uczelniach; wspieranie tworzenia szkół społecznych i uspołeczniania
szkolnych punktów konsultacyjnych przy
placówkach dyplomatyczno-konsularnych;
wspieranie partnerstwa szkół polonijnych
ze szkołami w Polsce; uruchomienie e-learningu języka polskiego; aktywne wspieranie różnych form organizacji pobytów
edukacyjno-wypoczynkowych w Polsce,
aktywności obywatelskiej osób polskiego
pochodzenia, wzmacnianie ich więzi z krajem; intensyfikacja działań mających na celu
troskę o polskich migrantów zarobkowych
w państwach UE; działania readaptacyjne
dla powracających do kraju; rozwój mediów
polonijnych i polskojęzycznych.
Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za
Granicą zapoznała się też z informacją na temat projektu budżetu Kancelarii Senatu na rok 2014 w części przeznaczonej na współpracę z Polonią i Polakami za granicą (12 XI 2013 r.). Na ten cel zaplanowano
około 1,7 mln zł, w ramach których 1,3 mln zł ma być
przeznaczone na organizację konferencji, spotkań,
narad i konsultacji z przedstawicielami Polonii i opracowywanie ekspertyz i raportów tematycznych.
W omawianym okresie wiele uwagi poświęcono
sytuacji i specyfice polskiej diaspory żyjącej w różnych krajach osiedlenia:
 Sytuacja Polonii w Argentynie: prezentacja filmu dokumentalnego „Argentyńska
lekcja”, ukazującego potomków Polaków
(29 I 2013 r.); wyniki badań dotyczących
działalności Polonii argentyńskiej na rzecz
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zachowania tożsamości narodowej w latach
1945–2007 (10 VII 2013 r.).
 Sytuacja Polonii włoskiej: zapoznanie z działalnością organizacji polonijnych, m.in. Związku Polaków we Włoszech i Unii Stowarzyszeń

Włosko-Polskich (19 III 2013 r.); Okrągły Stół
Polonii włoskiej (14 V 2013 r.).
 Sytuacja osób polskiego pochodzenia mieszkających na Syberii (23 IV 2013 r.): brak kadr
i infrastruktury umożliwiającej kultywowanie
kultury i języka polskiego, brak środków na
działalność polskiego muzeum, internetu, sieci komórkowej i wodociągu, bezrobocie.
 Sytuacja Polonii w Libanie i Syrii (10 VII 2013 r.):
szkoły polskie prowadzone przez organizacje
pozarządowe to centra polskości; duża rola
polskich misjonarzy w utrzymywaniu polskości; stopniowe zanikanie działalności polonijnej po zmniejszeniu dotacji przekazywanych
za pośrednictwem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”; trudna sytuacja Polek w Syrii
ze względu na wojnę domową.
Oprócz zainteresowania poszczególnymi społecznościami polonijnymi Komisja Spraw Emigracji
i Łączności z Polakami za Granicą z uwagą śledziła różnego rodzaju opracowania ukazujące Polonię
i Polaków za granicą w szerokiej perspektywie socjologicznej czy społecznej:
 Raport Ministerstwa Spraw Zagranicznych o sytuacji Polonii i Polaków za granicą w 2012 r.
(2 VII 2013 r.): ponad 18 mln Polaków poza granicami kraju; spośród 4,3 mln w Europie Zachod-
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niej 2,5 mln osób to tzw. nowa emigracja, osoby
młode z dobrą znajomością języka polskiego,
a 0,25 mln – dzieci; niewielka aktywność Polonii
w amerykańskim życiu politycznym; „wykruszanie się” starych organizacji polonijnych i powstawanie na ich miejsce nowych, tworzonych przez
Polaków krócej przebywających na obczyźnie.
 Raport Komitetu Badań nad Migracjami PAN
nt. „Społeczne skutki najnowszej fali wychodźstwa” (17 XII 2013 r.): najpoważniejsze
skutki poakcesyjnej emigracji zarobkowej
(gwałtowany spadek urodzeń i pogłębienie
procesu starzenia się społeczeństwa, zmiana
modelu funkcjonowania rodziny i problemy
emocjonalne dzieci migrantów), wyzwania
dla systemu edukacji w zakresie zapewnienia
nauczania w języku polskim.
 Informacja Komitetu Badań nad Migracjami PAN na temat rezultatów konferencji
(28–29 XI 2013 r. Kraków) „Polscy migranci w Europie” (17 XII 2013 r.): konieczność
zmiany zasad współpracy państwa z organizacjami polonijnymi; sceptyczna ocena oczekiwań MSZ co do realizacji polskiej racji stanu
i promocji kraju przez polskich emigrantów;
brak współpracy nowej i starej Polonii.
W omawianym okresie komisja spraw emigracji
zorganizowała też posiedzenia seminaryjne:
 Prezentacja badań na temat zjawiska marginalizacji Polaków za granicą w wybranych
krajach, we współpracy z Ośrodkiem Badań
nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego
(4 VI 2013 r.): aspekty marginalizacji (bezdomność, bezrobocie, złe warunki pracy); przyczyny (praca „na czarno” uniemożliwiająca
korzystanie z zasiłków, opieki zdrowotnej czy
zabezpieczenia emerytalnego, bariery językowe i prawne); potrzeba zapewnienia długofalowej pomocy państwa dla migrantów w sytuacji
kryzysowej; zapobieganie marginalizacji (informacje dotyczące realiów pracy i funkcjonowania za granicą na stronach internetowych polskich placówek dyplomatycznych, aktywizacja
rodaków mieszkających za granicą, zachęcanie
i przygotowywanie ich do udziału w lokalnym
życiu społecznym i politycznym); zapowiedź

stałego monitorowania sytuacji polskich migrantów przez komisję.
 „Idea apostolatu emigracyjnego Augusta Hlonda oraz aktualne wyzwania duszpasterskie wobec Polonii i Polaków za granicą”, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa
śląskiego, w ramach obchodów Roku Kardynała Augusta Hlonda, ogłoszonego uchwałą Sejmiku Województwa śląskiego (17 IX 2013 r.):
aktualne wyzwania duszpasterskie wobec Polonii i Polaków za granicą, zwłaszcza w kontekście aktualnych problemów duszpasterstwa emigracyjnego związanych ze specyfiką
tzw. nowej emigracji, potrzebami Polaków na
Wschodzie, m.in. nauczania języka polskiego,

liturgii w języku polskim, współpracy z instytucjami państwowymi.
 „Sport, rekreacja i turystyka – istotne kierunki
dla rozwoju współpracy z polską diasporą”,
wspólnie z Polskim Komitetem Olimpijskim
(28 X 2013 r.): stan obecnej współpracy z pol-
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skimi i polonijnymi środowiskami za granicą
w tych dziedzinach, możliwości jej rozwoju.
Z dużym zainteresowaniem Komisja Spraw Emigracji i Polaków za Granicą przyglądała się różnego
typu inicjatywom służącym promowaniu polskiej
kultury, historii czy kształtowaniu polskiej tożsamości na obczyźnie, a także zasłużonym dla kultywowania polskości palcówkom. W związku z tym zapoznano się z następującymi informacjami:
 Informacja Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego na temat konkursu „Wybitny Polak”,
współorganizowanego przez Stowarzyszenie
„Wspólnota Polska” (19 II 2013 r.): promocja
Polaków i osób polskiego pochodzenia, kreujących swoimi osiągnięciami pozytywny wizerunek Polski za granicą; równolegle w Polsce i za granicą 5 kategorii (biznes, kultura,
nauka, osobowość, „Młody Polak”); laureaci
wyłonieni w etapach regionalnych – honorowy tytuł Wybitnego Polaka w danym kraju,
krajowa edycja, połączona z konkursem „Teraz Polska”; spośród laureatów zagranicznych
edycji regionalnych oraz kandydatur wskazanych przez organizacje krajowe wybierani
laureaci konkursu „Wybitny Polak”.
 Informacja Kancelarii Senatu oraz Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego na temat
nagrody „Strażnik Dziedzictwa Rzeczypospolitej” (5 III 2013 r.): uhonorowanie osób i organizacji w kraju i za granicą, działających na
rzecz szeroko pojętej odnowy polskiego dziedzictwa kulturowego, opieki nad pomnikami
polskiej państwowości, miejscami, obiektami
historycznymi; nagroda corocznie przyznawana w 2 kategoriach: krajowej i zagranicznej.
 Informacja o konkursie Fundacji „Oświata
Polska za Granicą” dla uczniów i nauczycieli polskich za granicą „Mam talent – szukam
polskich śladów” (18 VI 2013 r.): konkurs dla
uczniów na prezentację multimedialną pod
hasłem „Znam moje miejsce w Polsce” (spojrzenie na Polskę zarówno jako na kraj przodków, jak i na potencjalne miejsce zamieszkania); wnioski z przeprowadzonych konkursów
dla uczniów polskich za granicą (niewielka
wiedza o współczesnej Polsce, o jej kulturze,
sztuce czy architekturze, niezbędne uatrakcyjnienie i unowocześnienie materiałów
edukacyjnych i materiałów promujących Polskę wśród młodzieży polskiej i polonijnej za
granicą); duże różnice między pracami młodzieży ze Wschodu i Zachodu, prezentacje
młodzieży ze Wschodu niezwykle starannie
przygotowane, poruszające bardziej ambitne
zagadnienia – patriotyczne i historyczne.
 Informacja na temat konkursu fotograficznego „Polak – emigrant”, organizowanego przez
Senat we współpracy z Ośrodkiem Badań
nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskie-
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go (18 VI 2013 r.): stworzenie portretu polskich migrantów poprzez ukazanie różnych
aspektów i kontekstów ich funkcjonowania za
granicą, wystawa najlepszych prac w Senacie
18 XII 2013 r.
Informacja Fundacji Ochrony i Promocji Dóbr
Kultury NIKE na temat Festiwalu Filmu Polskiego w Chicago (6 VIII 2013 r.): 25. największy
przegląd filmów polskich organizowany poza
krajem, uznawany w USA za jedną z 5 imprez
filmowych w największym stopniu promujących kulturę europejską.
Informacja Fundacji Joachima Lelewela na temat projektu filmu o obronie Grodna we wrześniu 1939 r. (6 VIII 2013 r.): pomysł nakręcenia
we współpracy ze Związkiem Polaków na Białorusi 30-minutowego edukacyjnego dokumentu inscenizowanego; prośba o wsparcie
w pozyskiwaniu środków na produkcję.
Informacja Stowarzyszenia „Zielone Dzieci”
w Mrągowie o programie „Wielokulturowość
przestrzeni. Polacy i Mazurzy na Syberii. Tożsamość miejsca i historii” (15 X 2013 r.): pobyt w Chakasji (16–29 IX 2013 r.) w ramach
programu animacji społecznej POMOST, realizowanego pod patronatem marszałka województwa warmińsko-mazurskiego; udział
w Dniach Kultury Polskiej z okazji XX-lecia ruchu polonijnego w Chakasji, warsztaty dla żyjących na Syberii potomków Polaków i Mazurów, wywiady z mieszkańcami wsi Znamienki
i Aleksandrówki.
Informacja prezesa Polsko-Amerykańskiej
Izby Handlowej w Atlancie o możliwościach
współpracy z biznesem polonijnym w USA
(16–29 IX 2013 r.): możliwości współpracy
z biznesem polonijnym w USA nie w pełni wykorzystane przez Polskę, zwłaszcza w kwestii
prowadzenia działań wizerunkowych w tym
kraju; propozycja zorganizowania debaty dotyczącej możliwości funkcjonowania amerykańskiego biznesu polonijnego na polskim rynku.
„Teraźniejszość i przyszłość Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie” (12 XI 2013 r.):
w 2014 r. 75. rocznica utworzenia tej placówki, obecnie status tzw. charity organisation,
działalność naukowo-badawcza; najważniejszy cel – badania nad polską emigracją i ich
popularyzacja, m.in. analiza „Wizerunek Polski i Polaków w podręcznikach brytyjskich”
czy utrwalanie wspomnień emigracji niepodległościowej; poważne problemy finansowe
i kadrowe ze względu na brak dotacji państwa, apel o pomoc w uzyskaniu stałej dotacji
państwa polskiego na działalność naukową
i infrastrukturę uczelni; w 2012 r. utworzenie
Polskiego Ośrodka Naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Londynie, wspólnego
przedsięwzięcia UJ i PUNO.

DZIAŁALNOśĆ KOMISJI
W swoich pracach Komisja Spraw Emigracji
i Łączności z Polakami za Granicą wiele uwagi poświęca problemom polskich mediów na
Wschodzie. W 2013 r. z inicjatywy komisji oraz
Fundacji Wolność i Demokracja, we współpracy
z Uniwersytetem Warszawskim, zorganizowano
2 konferencje poświęcone problematyce polskich
mediów na Litwie, Łotwie, Białorusi i Ukrainie.
Celem konferencji „Polskie media na Wschodzie
– Ukraina” (7–8 V 2013 r.) było przede wszystkim
poznanie sytuacji polskich mediów w tym kraju,
podjęcie dyskusji na temat możliwości ich rozwoju i dostosowania ich działalności do obecnych
uwarunkowań społeczno-politycznych. Podczas
drugiej konferencji „Polskie media na Wschodzie” (24–25 IX 2013 r.) odczytano oświadczenie redakcji mediów na Wschodzie, informujące o utworzeniu Federacji Mediów Polskich na
Wschodzie, która ma zabiegać m.in. o większe

wsparcie ze strony polskiego państwa i być „poważnym i podmiotowo traktowanym partnerem
do rozmów dla wszystkich agend państwa polskiego zajmujących się wspieraniem Polaków na
Wschodzie”.
Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami
za Granicą złożyła także wizytę w Państwowej
Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, gdzie kształci się ponad 300 studentów z Litwy, Łotwy, Białorusi i Ukrainy, w tym
około 150 polskiego pochodzenia (5 XI 2013 r.)
Senatorowie spotkali się z kierownictwem uczelni
i studentami mającymi Kartę Polaka. Zapoznano
się z historią szkoły, programem kształcenia, jej infrastrukturą i planami rozwoju. Rektor prof. Józef
Bergier przedstawił ofertę skierowaną do studentów polskiego pochodzenia ze Wschodu, dotyczącą m.in. letniej lub rocznej szkoły nauki języka
polskiego.

Przewodniczący komisji spraw emigracji senator
Andrzej Person 21 VI 2013 r. spotkał się z przedstawicielami Biura ds. Kontaktów z Diasporą w Kiszyniowie w Mołdawii: dyrektorem Biura Victorem
Lutenco, kierownikiem programowym Angelą Spinei
oraz kierownikiem Zespołu Analiz Liubą Valcov. Celem spotkania było m.in. przedstawienie wieloletnich doświadczeń Senatu we współpracy z Polonią
i Polakami za granicą. Podczas spotkania rozmawiano także o „nowej emigracji” Polaków do krajów
Unii Europejskiej oraz udziale Polonii w życiu społecznym i politycznym w kraju zamieszkania.
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Ponieważ Komisja Spraw 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. Biorą udział także w różnego rodzaju spotkaniach czy konferencjach poświęconych
problemom polskiej diaspory. W omawianym okresie senator Barbara Borys-Damięcka wzięła udział
w Atenach w uroczystościach z okazji 70. rocznicy
śmierci bohatera Polski i Grecji Jerzego Iwanowa-Szajnowicza (7–8 I 2013 r.), w uroczystej Gali Polonii w Akwizgranie, podczas której wręczono nagrody Kongresu Polonii Niemieckiej POLONICUS 2013,
a także w Kongresie Organizacji Polskich w Niemczech (26–28 IV 2013 r.). Senator przewodniczyła
kapitule 3. edycji konkursu Polak Roku w Holandii.
Senator Andrzej Person uczestniczył we Lwowie
w uroczystościach upamiętniających 150. rocznicę
wybuchu powstania styczniowego (27 I 2013 r.),
a także w XXII światowym Sejmiku Polonijnego
Polskiego Komitetu Olimpijskiego 27 VII–1 I 2013 r.
w Giżycku. W Edynburgu przewodniczący komisji
emigracji wziął udział w posiedzeniu Grupy ds. Polski w Parlamencie Szkocji (18 VII 2013 r.) i spotkał się
z mieszkającymi tam Polakami. Reprezentował też
Senat podczas uroczystości LX-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej za Granicą w Londynie (11–13 X 2013 r.).
Wziął udział w konferencji naukowej „Młoda polska
emigracja w Unii Europejskiej jako przedmiot badań
psychologicznych, socjologicznych i kulturowych”,
zorganizowanej 23–24 IX 2013 r. w Krakowie przez
Polską Akademię Umiejętności, Polski Uniwersytet
na Obczyźnie i Uniwersytet Jagielloński. Senatorowie Łukasz Abgarowicz i Mieczysław Gil uczestniczyli w uroczystościach z okazji 68. rocznicy wyzwolenia Bolonii i zakończenia walk 2. Korpusu Polskiego
we Włoszech, a także w obchodach 216. rocznicy
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powstania Mazurka Dąbrowskiego. W Winnicy na
Ukrainie senator Łukasz Abgarowicz z okazji Wielkanocy spotkał się z prezesami organizacji polskich,
z polskimi dziennikarzami z obwodów żytomierskiego, winnickiego i chmielnickiego. Senator Janina Sagatowska wzięła udział w uroczystym zakończeniu
XXV Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży (14–20 VII 2013 r.), w której wzięło udział ponad
1 tys. dzieci i młodzieży, w tym około 800 z państw
– dawnych republik Związku Radzieckiego. Senator
Wiesław Dobkowski reprezentował Senat na XL Międzynarodowym Harcerskim Festiwalu Kultury i Młodzieży Szkolnej Kielce 2013 r. (27 VII 2013 r.). Senator
Robert Dowhan wziął natomiast udział w XVIII Walnym Zjeździe Związku Polaków we Włoszech w marcu 2013 r., a w listopadzie 2013 r. w Rzymie uczestniczył w międzynarodowej konferencji „Emigracja
w dobie kryzysu – Monitor 2013”. Senator Stanisław
Gogacz brał udział w spotkaniach opłatkowych
i polskim kolędowaniu na Ukrainie, m.in. w Latyczowie i Kamieńcu Podolskim (19–22 I 2013 r.). Reprezentował komisję podczas uroczystości związanych
z 69. rocznicą zbrodni ludobójstwa w Hucie Pieniackiej na Ukrainie (23 II 2013 r.), a także podczas listopadowych obchodów XXV-lecia Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej. 14 VII 2013 r. wspólnie
z senatorami Barbarą Borys-Damięcką i Andrzejem
Personem towarzyszył prezydentowi Bronisławowi
Komorowskiemu podczas uroczystości w Łucku na
Ukrainie, w 70. rocznicę zbrodni wołyńskiej. Senator
Piotr Zientarski wziął udział w londyńskiej konferencji naukowej Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie
oraz Polskiego Ośrodka Naukowego Uniwersytetu
Jagiellońskiego „Szkolnictwo polskie w Europie Zachodniej i środkowowschodniej” (12–14 IV 2013 r.),
a w Linzu w Austrii uczestniczył w igrzyskach polonijnych Górnej Austrii (21–22 VI 2013 r.). Podczas
VI Międzynarodowego Festiwalu Polskiego Folkloru
„Polski folklor w Łatgalii” (1–4 V 2013 r.) z polskimi
środowiskami na Łotwie w Daugvapils spotkał się senator Marek Konopka.
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edną z bardziej popularnych form aktywności parlamentarnej jest praca w zespołach zrzeszających
senatorów i posłów zainteresowanych określoną
problematyką społeczną, kulturalną, regionalną czy
gospodarczą. Członkostwo w zespołach jest ważnym uzupełnieniem działalności parlamentarzystów
w komisjach branżowych i daje im możliwość nieco
innego spojrzenia na różnorodne zagadnienia społeczne czy ekonomiczne. Szeroka formuła działania
zespołów umożliwia parlamentarzystom reagowanie na bieżące problemy, niezależnie od kalendarza
prac ustawodawczych. Obecnie w Sejmie i Senacie
jest ponad 100 zespołów. W 2013 r. powstał Senacki
Zespół ds. Finansów Samorządowych, łącznie działało więc 10 zespołów, do których należą wyłącznie
senatorowie:
 Senacki Zespół ds. Finansów Samorządowych,
 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 są także członkami wielu zespołów
parlamentarnych zrzeszających zarówno posłów, jak
i senatorów. W 2013 r. powołano 2 nowe zespoły,
w których przewodnictwo objęli senatorowie. To:
Parlamentarny Zespół Wspierania Języka Esperanto, kierowany przez senatora Edmunda Wittbrodta,
i Parlamentarny Zespół Wspierania Rozwoju Hoke-

ja na Trawie pod przewodnictwem senatora Piotra
Gruszczyńskiego. Obecnie oprócz 10 zespołów
senackich Kancelaria Senatu zapewnia obsługę organizacyjną 17 zespołów parlamentarnych, na czele
których stoją 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 ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,
 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,
 Parlamentarny Zespół Wspierania Języka Esperanto,
 Parlamentarny Zespół Wspierania Rozwoju
Hokeja na Trawie.
W 2013 r. zespoły obsługiwane przez Kancelarię
Senatu ponad 50 razy zebrały się na swoich posiedzeniach, zorganizowały także szereg wystaw i konferencji.

Zespoły senackie
10 VII 2013 r., pod przewodnictwem senatora Leszka Czarnobaja, ukonstytuował się Senacki
Zespół ds. Finansów Samorządowych. Do jego
zadań należą m.in.: wspieranie tworzenia jasnych
i przejrzystych przepisów finansowych dotyczących
jednostek samorządu terytorialnego, opiniowanie
projektów aktów prawnych odnoszących się do finansów samorządowych, wspieranie decentralizacji finansów publicznych, upowszechnianie wiedzy
o działaniach jednostek samorządu terytorialnego,
a w szczególności o ich uwarunkowaniach finansowych. Zespół zdecydował (16 X 2013 r.) o potrzebie
podjęcia prac nad projektem ustawy o finansach samorządów terytorialnych, tak by możliwe było jego
przedstawienie w 2015 r., w 25. rocznicę utworzenia
samorządów. Zdaniem senatora Leszka Czarnobaja,
taki projekt ustawy powinien być wspólnym dziełem
polskich samorządów lokalnych i zrzeszających je

korporacji. Jak zwrócił uwagę prezes Związku Miast
Polskich prezydent Poznania Ryszard Grobelny,
rząd ma dystans do problemów samorządowych ze
względu na duży deficyt budżetu państwa, podczas
gdy deficyt budżetowy samorządów jest minimalny.
W ciągu 2–3 lat ta sytuacja może się zmienić, a znaczna część samorządów nie będzie w stanie uchwalić
budżetów i pojawi się problem wykorzystania środków unijnych. Dlatego też trzeba dokonać zmiany
ustawy o dochodach samorządów. Jak zauważył
prezydent Poznania, korporacje samorządowe mają
jednak różne interesy i niełatwo będzie uzgodnić
wspólny dobry projekt. W systemie samorządowym
brakuje środków, reforma bez dodatkowego zasilenia systemu samorządowego nie jest możliwa. Dlatego należy się zastanowić nad metodami pozyskania środków (np. wzrost podatku od nieruchomości,
likwidacja ulg w tym podatku, ograniczenie szarej
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strefy, zmiany w PIT czy opłaty za parkowanie).
Zdaniem senatora Andrzeja Grzyba, istnieje pilna
potrzeba przeanalizowania finansów samorządów
w związku z nową perspektywą budżetową. Senator Jarosław Obremski zwrócił natomiast uwagę na
nierozwiązany problem małych miasteczek, wyludniających się z powodów demograficznych, a także
na potrzebę zmiany sytuacji powiatów, które nie powinny mieć tak sztywnych dochodów.
Szczególnym zadaniem Senackiego Zespołu ds.
Wychowania Młodego Pokolenia, kierowanego
przez senatora Kazimierza Wiatra, jest inicjowanie
dyskusji o ważnych sprawach młodego pokolenia.
Wiązał się z tym temat konferencji, zorganizowanej
przez zespół 20 III 2013 r., a poświęconej opracowaniu i upowszechnieniu innowacyjnego modelu kontraktowania przez gminy usług społecznych w za-

kresie edukacji podstawowej. Realizatorami tego
projektu, współfinansowanego ze środków UE, były
Fundacja Tarcza z siedzibą w Nowym Targu, Instytut Turystyki w Krakowie i Urząd Gminy Korzenna.
Zalety i wady edukacji w małych szkołach omówił
senator Andrzej Misiołek. Jego zdaniem, są 2 rozwiązania: gminy albo będą tworzyć szkoły zbiorcze
i dowozić do nich dzieci, albo utrzymać szkoły nadal, ale prowadzone nie przez gminy, ale przez organizacje pozarządowe, które przejęłyby je od gmin
w ramach outsourcingu. Zespół zajął się także tekstem ślubowania studenckiego (11 VII 2013 r.). Skupiono się na treściach różnych ślubowań w polskich
szkołach wyższych. Inspiracją do podjęcia tego tematu był wypadek niedoszłego studenta Akademii
Sztuk Pięknych w Gdańsku, który odmówił złożenia
ślubowania akademickiego ze względu na użyte
w nim przyrzeczenie „wierności ideałom sztuki, humanizmu i demokracji”. Uznał, że jest ono niezgodne z jego światopoglądem. W konsekwencji nie został przyjęty na uczelnię, a w sprawie interweniował
rzecznik praw obywatelskich.
Senacki Zespół Energii Odnawialnej, pracujący
pod przewodnictwem senatora Norberta Obryckiego, 31 I 2013 r. zorganizował posiedzenie poświęcone zagadnieniom fotowoltaiki. Jak wskazywano,
polski rynek jest przygotowany do wdrożenia tej for-
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my pozyskiwania energii, potrzebne są jedynie odpowiednie regulacje prawne. Najwięcej instalacji znajduje się obecnie w województwach: mazowieckim,
pomorskim i podkarpackim. Omówiono także różne
scenariusze rozwoju energetyki słonecznej w Polsce.
Jeden z nich zakłada kontynuowanie systemu zielonych certyfikatów, drugi – wprowadzenie systemu
stałych taryf. Jak podkreślano, podstawowym problemem rozwoju fotowoltaiki w Polsce są bariery administracyjnoprawne i brak wsparcia inwestycyjnego.
Wskazywano, że fotowoltaika, która nie powoduje zanieczyszczenia środowiska i hałasu, może zwiększyć
bezpieczeństwo energetyczne kraju. Senatorowie
zapoznali się także z przyczynami wstrzymania prac
nad przygotowanym przez Ministerstwo Gospodarki
projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii
i podjętymi przez Sejm pracami nad tzw. małym trójpakiem. Chodziło przede wszystkim o kontrowersje
i zastrzeżenia, odnoszące się do systemu wsparcia.
„Mały trójpak”, polegający na zmianach w prawie
energetycznym i niektórych innych ustawach, obejmował implementację dyrektyw: energetycznej, rynkowej, gazowej i dotyczącej promocji odnawialnych
źródeł energii (2009/28). W porównaniu z projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii nie ma
mowy o próbie modyfikacji systemu wsparcia, który
obecnie dotyczy tylko przedsiębiorstw energetycznych i dużych systemów wytwarzających energię.
Senatorowie wyrażali obawę, że zajęcie się „małym
trójpakiem” może opóźnić prace nad nową ustawą
o odnawialnych źródłach energii, która byłaby bardzo
dużym przełomem. Zespół, we współpracy z Instytu-
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tem Energetyki Odnawialnej, 16 IV 2013 r. zorganizował konferencję „Droga do energetyki obywatelskiej”, podczas której dyskutowano m.in. o projekcie
ustawy, która ułatwiłaby obywatelom produkcję energii na własny użytek lub handel na niewielką skalę.
Projekt zakłada m.in. ustalenie gwarantowanych cen
energii dla małych producentów, a także sprzedaż
niewielkich ilości energii bez konieczności zakładania
własnej działalności gospodarczej.
Senacki Zespół Infrastruktury, któremu przewodniczy senator Stanisław Kogut, w omawianym
okresie ocenił funkcjonowanie systemów kierowania
ruchem kolejowym (15 X 2013 r.). Jak mówił wiceminister transportu Andrzej Massel, obecnie zarządca
infrastruktury kolejowej działa w bardzo trudnych
warunkach z uwagi na konieczność nadrobienia
prawie 20-letnich zaległości. Nie oznacza to jednak,
że nie jest ona bezpieczna. Bezpieczeństwo zależy
bowiem od przestrzegania odpowiednich procedur.
Zdaniem wiceministra, stan infrastruktury rozpatrywany łącznie z przestrzeganiem procedur pozwala
na pozytywną ocenę bezpieczeństwa ruchu kolejowego w naszym kraju. Prezes Urzędu Transportu
Kolejowego Krzysztof Dyl poinformował, że na podstawie działań kontrolnych stwierdzono, iż stan urządzeń sterowania ruchem kolejowym jest niedostateczny. Poprawa będzie możliwa wyłącznie poprzez
nakłady inwestycyjne na modernizację. W skali kraju
poważnym problemem w zakresie bezpieczeństwa
transportu kolejowego są kradzieże i dewastacje
urządzeń kierowania ruchem kolejowym, które
generują znaczne koszty zarządców infrastruktury. Odpowiednia współpraca z organami ścigania
może pozwolić na ograniczenie skali i uciążliwości
tych kradzieży. W opinii prezydenta Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Leszka
Miętka, tempo wdrażania zmian w obszarze bezpieczeństwa na kolei jest niewystarczające. Nadal brak
rozporządzeń wykonawczych dotyczących szkolenia maszynistów, regulacji w sprawie czasu pracy
i warunków zatrudnienia maszynistów, instrukcji
w obszarach bezpieczeństwa ruchu wspólnych dla
wszystkich uczestników. W niewielkim zakresie nastąpiły zmiany dotyczące wzmocnienia ustawowego
i kadrowego Urzędu Transportu Kolejowego.
Członkowie Senackiego Zespołu Popularyzacji
Kultury i Rozwoju Czytelnictwa, działającego pod
przewodnictwem senator Barbary Borys-Damięckiej,
17 IV 2013 r. spotkali się z przedstawicielami środowisk twórczych i instytucji związanych z kulturą,
a także środowiska prawniczego, by zapoznać się
z ich uwagami do założeń projektu ustawy o otwartych zasobach publicznych. Goście podkreślali, że nie
są przeciwnikami udostępniania zasobów odbiorcom,
ale pośrednictwa. Tracą na nim twórcy i wydawcy, którym nie zapewnia się obrony własności praw intelektualnych. Wprowadzenie ustawy spowoduje spadek
konkurencyjności, pojawi się problem z wydawaniem
podręczników i innych źródeł wiedzy, zmienią się

również koszty praw autorskich. Goście wskazali na
wiele błędów i niespójności w ustawie, a także na problem wykluczenia kulturowego, związanego z wysokimi kosztami dostępu do kultury. Członkowie zespołu 13 XI 2013 r. zapoznali się z informacjami na temat
2 projektów: Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie – „Impreza z książką” oraz Książnicy Pomorskiej
w Szczecinie – „Festiwal książki słuchanej”. Celem
„Imprezy z książką” jest zainteresowanie wartościową
literaturą nastoletnich mieszkańców 3 zaniedbanych
środowiskowo dzielnic Szczecina, rozbudzenie mody
na czytanie i kształtowanie nawyków czytelniczych.
W ramach „Festiwalu książki słuchanej” publiczność
będzie miała okazję wysłuchać na żywo interpretacji dzieł literackich w wykonaniu znanych polskich
aktorów. Zespół, doceniając innowacyjne i twórcze
podejście propozycji zawartych w obu projektach,
udzielił Zamkowi Książąt Pomorskich w Szczecinie
i Książnicy Pomorskiej w Szczecinie rekomendacji.
Senatorowie dostrzegli potrzebę upowszechniania
podobnych form promocji czytelnictwa w innych regionach Polski.
Pod przewodnictwem senatora Stanisława Gorczycy pracuje Senacki Zespół Przyjaciół Warmii
i Mazur, powołany w celu promocji i wszechstronnego rozwoju tego regionu. Senatorowie starają się
wspierać działania na rzecz rozwoju społecznego
i gospodarczego Warmii i Mazur i współpracować
z organizacjami promującymi tę część Polski.
Na czele Senackiego Zespołu Spółdzielczego
stoi senator Henryk Cioch. W omawianym okresie
senatorowie spotykali się dwukrotnie: 5 VI 2013 r.
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Senacki Zespół Strażaków, któremu przewodniczy senator Zbigniew Meres, w omawianym okresie
zajął się m.in. zasadami finansowania i dotowania
Ochotniczej Straży Pożarnej (31 I 2013 r.). Omówiono także budżet ochrony przeciwpożarowej na
2013 r. Jak zwrócił uwagę zastępca komendanta
głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. Marek
Kowalski, dzięki zwiększeniu budżetu w 2013 r. możliwe będzie rozszerzenie uprawnień jednostek OSP
włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, a także lepsze ich szkolenie i doposażenie, np.
w agregaty, torby medyczne, łodzie, pompy, aparaty
oddechowe, samochody i narzędzia hydrauliczne,
co umożliwi prowadzenie skuteczniejszych działań
ratowniczych. W budżecie komendanta głównego
znalazły się także środki z firm ubezpieczeniowych,
dzięki którym można dofinansowywać funkcjonowanie jednostek OSP. Kolejne posiedzenie zespołu zwołano 20 III 2013 r. w związku z licznymi interwencjami
emerytów i rencistów służb mundurowych, m.in. Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa, w sprawie planowanej ustawy ograniczającej wysokość odpisu na fundusz socjalny. Jak wyjaśnił
senator Zbigniew Meres, fundusz socjalny dla emerytów i rencistów służb mundurowych stanowił 0,5%
i 28 X 2013 r., kiedy odbyła się zorganizowana przez
zespół konferencja naukowa „Kierunki zmian prawa
spółdzielczego w Polsce”. Jak podkreślano podczas
spotkania, spółdzielnie od 2003 r. czekają na nowe
prawo. Senator Henryk Cioch zaapelował do Sejmu
o przyspieszenie prac nad nowym prawem, aby nie
okazało się, że po raz kolejny ustawa nie powstanie. Jak mówił, istnieją tendencje bardzo niedobre
dla spółdzielczości. Umożliwiono bowiem przekształcanie spółdzielni pracy w spółki handlowe,
ale nie można przekształcić spółki w spółdzielnię.
Senator wyraził obawę, że gdy wreszcie „konstytucja spółdzielcza” zostanie uchwalona, nie będzie
już jej potencjalnych adresatów. Zdaniem prof.
Adama Jedlińskiego z Wyższej Szkoły Administracji
i Budżetu w Gdyni, zmiany prawa spółdzielczego
po 1989 r. były fragmentaryczne, często chaotyczne, stanowiły odpowiedź na różne doraźne potrzeby i realizowały często sprzeczne ze sobą postulaty
różnych grup społecznych. Prof. Adam Jedliński
przypomniał, że w 1990 r. spółdzielnie wytwarzały
w Polsce około 10% PKB, a obecnie to niecały 1%.
Nie koresponduje to z tym, co dzieje się w wielu
krajach Europy i świata, gdzie spółdzielczość rozwija się bardzo dynamicznie. O przekształceniach
spółdzielni w spółki handlowe mówił prof. Andrzej Szumański z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Jego zdaniem, przepisy o przekształceniach rodzą
wątpliwości natury systemowej. Problem z nimi
związany dotyczy m.in. kontynuacji prowadzenia
działalności gospodarczej i ochrony interesów prywatnych członków spółdzielni.
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kwoty zaplanowanej w budżecie państwa na wypłatę
świadczeń zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy. W ciągu ostatnich 5 lat jego wysokość wzrosła z 25 mln do blisko 32 mln zł. Wiceminister spraw
wewnętrznych poinformował 21 II 2013 r., podczas
posiedzenia Sejmu, że planowane jest obniżenie tego
funduszu o połowę. Oszczędności powstałe z tego
tytułu miałyby zostać przeznaczone na realizację programów prewencji rentowej i aktywizacji zawodowej
służb. Senatorowie zajęli się także kwestią podatku
VAT, ponieważ Komisja Europejska wezwała Polskę
do zmiany przepisów w sprawie obniżonej stawki
tego podatku na towary przeznaczone na cele bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Zgodnie z unijnymi
przepisami, obniżona stawka tego podatku może być
stosowana tylko do niektórych towarów i usług. Zdaniem komisji, unijna dyrektywa nie zezwala Polsce na
stosowanie obniżonej stawki podatku VAT w odniesieniu do towarów przeznaczonych na cele bezpie-
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czeństwa przeciwpożarowego. Członkowie zespołu
postanowili skierować do ministra finansów prośbę
o formalne potwierdzenie, że nie są prowadzone prace legislacyjne dotyczące zmiany stawki podatku VAT
na tego typu towary. Zespół zapoznał się także z informacją o sytuacji pożarowej kraju (3 X 2013 r). Jak
poinformował zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Janusz Skulich,
w ciągu ostatnich 6 lat liczba zdarzeń z udziałem PSP
i OSP utrzymuje się na podobnym poziomie. Można
także zauważyć stały wzrost udziału Ochotniczych
Straży Pożarnych w działalności ratowniczej zarówno
wspomagającej Państwową Straż Pożarną, jak i samodzielnej. Zwrócono uwagę na zwiększającą się liczbę
wypadków śmiertelnych strażaków ochotników, co
wynika m.in. z niewystarczającego przygotowania,
przeszkolenia, wyposażenia w sprzęt umożliwiający
przygotowanie do roli „pierwszej jednostki” stykającej się z zagrożeniem, a jest związane z poziomem
finansowania. Wskazywano, że w następnej perspektywie budżetowej trzeba wziąć pod uwagę przygotowanie jak największej liczby jednostek do działalności
specjalistycznej, a więc uwzględnić ich wyposażenie
w odpowiedni sprzęt i przeprowadzenie szkoleń. Na
tym samym posiedzeniu senatorowie omówili sprawy kierowców OSP. Do 4 I 2016 r. osoby mające zaświadczenia umożliwiające im prowadzenie takich
pojazdów będą musiały wymienić je odpłatnie na zezwolenia. Dodatkowo od 4 I 2016 r. konieczny będzie
również udział w specjalistycznym szkoleniu. Członkowie zespołu poruszeni tragiczną śmiercią podczas
akcji ratowniczej 19 strażaków z Prescott w Arizonie
przesłali kondolencje i wyrazy współczucia ich rodzinom (3 VII 2013 r.).
W swoich pracach Senacki Zespół Wymiany Gospodarczej z Zagranicą, kierowany przez senatora
Norberta Obryckiego, podejmował m.in. problematykę wymiany gospodarczej z krajami afrykańskimi
i pomocy rozwojowej dla nich. Wystąpiono także
z inicjatywą założenia na Facebooku grupy zespołu, zainteresowanej sprawami kontaktów gospodarczych z krajami Afryki, mogącej się stać polem dyskusji i wymiany informacji.
Zespół Senatorów Województwa Śląskiego,
któremu przewodniczy senator Bogusław śmigielski, wspólnie z Kaszubskim Zespołem Parlamentarnym i Parlamentarnym Zespołem Kociewskim, we
współpracy z Międzynarodowym Centrum Dialogu
Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

oraz Krajową Radą Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP, 19 II 2013 r. zorganizował konferencję „Czy
jest miejsce dla regionalizmów w kontekście integracji europejskiej?”. Podczas spotkania podjęto próbę
zdefiniowania pojęcia regionalizm i zaproponowano, by na to zagadnienie spojrzeć z perspektywy
różnych wspólnot lokalnych – śląska czy Pomorza.
Przypomniano też historię aktywności polskiego ruchu regionalnego, jego wpływ na stan świadomości
narodowej i poziom organizacji społecznej Polaków
w okresie zaborów i w II RP. Zgodzono się, że regionalna różnorodność jest bogactwem, umożliwia
bowiem zmiany, a także stwarza szansę funkcjonowania współczesnych społeczeństw, opartego na
wymianie wartości, prowadzącego do bogacenia
się w wymiarze duchowym i materialnym. Zespół
interesował się także stanem prac nad projektem
ustawy o powiecie metropolitalnym (2 X 2013 r.).
Podjęto decyzję o przygotowaniu stanowiska go
popierającego. Zapoznano się też z informacją
o działaniach na rzecz rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w województwie śląskim oraz omówiono alternatywne możliwości dofinansowania ich
działalności, m.in. poprzez włączenie OSP do projektów w regionalnych programach operacyjnych.
Członkowie zespołu zwrócili uwagę na negatywny
przekaz medialny dotyczący problemów z wprowadzeniem ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. Zaproponowano
m.in. przygotowanie stanowiska zespołu w tej sprawie, artykułu prasowego lub podjęcie polemiki na
łamach „Dziennika śląskiego”. Podczas spotkania
z wiceministrem infrastruktury i rozwoju Zbigniewem Rynasiewiczem, 18 XII 2013 r., rozmawiano
przede wszystkim o budowie i utrzymaniu dróg
w województwie śląskim.

Zespoły parlamentarne kierowane przez senatorów
Kaszubski Zespół Parlamentarny, któremu przewodniczy senator Kazimierz Kleina, w omawianym
okresie, był współorganizatorem konferencji „Czy jest
miejsce dla regionalizmów w kontekście integracji eu-

ropejskiej?”, odbywającej się 19 II 2013 r. w Senacie.
W słowie skierowanym do uczestników konferencji
marszałek Bogdan Borusewicz podkreślił, że w polskich warunkach idee regionalistyczne wzmacniały
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najpierw dążenie do uzyskania własnej państwowości,
a później do zintegrowania wszystkich ziem w państwo narodowe oraz niwelowania różnic zaborowych.
Senator Kazimierz Kleina zaproponował kontynuowanie tematyki regionalizmu. W serii Zeszytów Zespołów
Senackich ukazał się zeszyt nr 13/2013 r. zawierający
materiały z konferencji. Jak napisali we wstępie senatorowie Andrzej Grzyb i Kazimierz Kleina, pod koniec
II połowy XX w. definitywnie minął czas ograniczania
wizerunku regionów do folkloru i współczesnej, coraz bardziej skomercjalizowanej twórczości ludowej.

Zespół podjął także temat przynależności narodowo-etnicznej ludności w świetle wyników spisu ludności
i mieszkań w 2011 r. (6 III 2013 r.). Jak wynika z raportu,
z możliwości zadeklarowania podwójnej tożsamości
etnicznej skorzystało 917 tys. osób. W tym spisie po raz
pierwszy umożliwiono mieszkańcom Polski wyrażanie
złożonych
tożsamości
narodowo-etnicznych
i zadano 2 pytania dotyczące tej problematyki. Po raz
pierwszy w historii spisów odnotowano deklaracje
przynależności regionalnych: kociewskiej, góralskiej
i wielkopolskiej. Wskazuje to, zdaniem GUS, na
wzrost poczucia odrębności etnicznej społeczności
regionalnych w Polsce. Do najliczniejszych, innych
niż polska, identyfikacji narodowo-etnicznych należy
zaliczyć deklaracje śląskie i kaszubskie. W spisie ludności z 2011 r., podobnie jak w poprzednim, zadano też
pytanie o język używany w codziennych kontaktach.
Do najczęściej wymienianych innych niż polski należą języki śląski i kaszubski. „Wiosenne drogowskazy”

– tak zatytułowano spotkanie Kaszubskiego Zespołu
Parlamentarnego z przedstawicielami środowiska kaszubskiego (17 IV 2013 r.), zorganizowane wspólnie
z Międzynarodowym Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, poświęcone myślom Daga Hammarskjölda, sekretarza generalnego
Organizacji Narodów Zjednoczonych w latach 1953–
1961, zawartym w jego książce „Drogowskazy”.
Członkowie zespołu 15 V 2013 r. spotkali się z byłym
ambasadorem RP w Niemczech, prezesem Centrum
Stosunków Międzynarodowych Januszem Reiterem.
Rozmawiano przede wszystkim o stosunkach polsko-niemieckich. Jak podkreślił gość, między Polską a jej
zachodnim sąsiadem nie ma obecnie zasadniczych
różnic interesów, rośnie wzajemny szacunek i znikają
przeszkody w rozwoju dalszej współpracy. Zdaniem
Janusza Reitera, Polska musi jednak budować coraz
większe poczucie własnej wartości, ponieważ bez niego pozostanie nieufna wobec zachodniego sąsiada,
a to może kłaść się cieniem na rozwoju wzajemnych
stosunków. W dominacji Niemiec w Europie widać za
to inny problem – brak równowagi między nimi a Francją. Polska nie obawia się obecnie dominacji gospodarczej Niemiec, stara się raczej z niej korzystać, a współpraca gospodarcza rozwija się coraz lepiej.

Członkowie Parlamentarnego Zespołu ds. Dróg
Wodnych i Turystyki Wodnej, któremu przewodniczy
senator Jadwiga Rotnicka, wspólnie z senacką Komisją
środowiska 15 X 2013 r. dyskutowali na temat sytuacji
żeglugi śródlądowej w Polsce oraz warunków i możliwości jej rozwoju. Podstawę działania rządu w kwestii
żeglugi śródlądowej i jej miejsce w polityce wodnej
określa przyjęta przez Radę Ministrów 22 I 2013 r. strategia rozwoju transportu do 2020 r., w której wskazano kierunki działań na rzecz śródlądowego transportu
wodnego, m.in. osiągnięcie i utrzymanie określonych
w europejskiej klasyfikacji śródlądowych dróg wod-

154

ZESPOŁY SENACKIE I PARLAMENTARNE

nych warunków nawigacyjnych, poprawę warunków
żeglugowych i nawigacyjnych, modernizację infrastruktury na drogach wodnych o znaczeniu turystycznym czy rozbudowę infrastruktury śródlądowych dróg
wodnych i poprawę ich parametrów eksploatacyjnych. Omówiono także sytuację żeglugi śródlądowej
w kontekście europejskiego systemu dróg wodnych.
Jak wskazywano, środki przeznaczane na utrzymanie
szlaków żeglugowych w naszym kraju są bardzo małe,
co powoduje systematyczne pogarszanie się stanu
technicznego dróg wodnych. Mimo że w stosunku
do taboru przewozowego innych gałęzi transportu
statki śródlądowe charakteryzują się dużą nośnością, masowością i przestrzennością ładunkową oraz
wysokim współczynnikiem bezpieczeństwa, w Polsce żegluga śródlądowa ma znikomy udział w rynku
usług przewozowych. W trakcie dyskusji podkreślano
konieczność uznania tego transportu za niezbędne
uzupełnienie ogólnej sieci transportowej kraju. Zwracano uwagę na potrzebę renegocjacji z UE programu
Natura 2000, który często komplikuje procesy inwestycyjne na obszarach nim objętych. Wskazywano
też na korzyści płynące z regulacji szlaków wodnych,
m.in. w ochronie przeciwpowodziowej, rybactwie,
energetyce i turystyce wodnej, a także na konieczność podjęcia odważnych decyzji politycznych dotyczących transportu wodnego, zmierzających m.in. do
skupienia w 1 instytucji odpowiedzialności za politykę
wodną państwa oraz opracowania kompleksowego
programu dla polskich rzek.
Parlamentarny Zespół ds. Dzieci, kierowany
przez senator Alicję Chybicką, skierował do prezesa Rady Ministrów i ministra zdrowia apel o szybkie przygotowanie projektu ustawowych gwarancji
prawidłowej opieki zdrowotnej dla małych dzieci
(6 III 2013 r.), uwzględniającego m.in. dostępność
opieki pediatrycznej przez 24 godziny na dobę,
racjonalizację wyceny procedur pediatrycznych.
Jak stwierdzono w stanowisku zespołu, postulowane zmiany stanowią niezbędny element polityki
prorodzinnej, ponieważ jakość wsparcia państwa
dla rodziców, obejmującego także opiekę zdrowotną, wpływa na decyzje prokreacyjne. Zespół
zajął się również sprawą niekomercyjnych badań
klinicznych w pediatrii. Zgodnie z obowiązującym

prawem, każdy sponsor badania niekomercyjnego
musi spełnić takie same wymogi administracyjne,
ubezpieczeniowe czy sprawozdawcze jak firmy farmaceutyczne zlecające badania komercyjne. Członkowie zespołu postulowali wyodrębnienie badań
niekomercyjnych, ponieważ nie służą one osiąganiu zysków przez firmy farmaceutyczne, podnoszą
poziom wiedzy lekarzy i są wsparciem w leczeniu
pacjentów. Z informacji resortu zdrowia wynika, że
powstał projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi, który rozwiąże problemy niekomercyjnych badań klinicznych.
Zespół kontynuował także analizę kondycji finansowej pediatrycznych szpitali klinicznych. Jak wskazy-

wano, potrzebne jest wprowadzenie systemowych
regulacji prawnych dotyczących szpitali klinicznych
i instytutów badawczych udzielających świadczeń
zdrowotnych, w szczególności precyzyjnie określających ich funkcje i zadania w systemie ochrony
zdrowia, a także źródła, sposoby i zasady finansowania zadań naukowych i dydaktycznych. Konieczne
są systemowe zmiany w kontraktowaniu i finansowaniu świadczeń pediatrycznych – w szczególności
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w szpitalach klinicznych i instytutach badawczych.
Istnieje też potrzeba redukcji zadłużenia i poprawy
osiąganych wyników finansowych, w szczególności
przeprowadzenia audytu przez właścicieli, przygotowania planów naprawczych oraz dokonania kalkulacji kosztów świadczeń zdrowotnych i bieżącej analizy rentowności działalności. Członkowie zespołu
podjęli także problem „zbyt ciężkich tornistrów”
i obciążenia dzieci niewspółmiernego do ich wagi.
Uznano, że specjalny zespół powinien przygotować
odpowiednie rekomendacje wydawcom podręczników. Senator Alicja Chybicka zapowiedziała, że
przekaże stanowisko w tej sprawie minister edukacji narodowej. W omawianym okresie zespół przeprowadził konkurs „Jakie są moje korzenie?”. Jego
celem było zachęcenie młodzieży do spojrzenia na
historię przez pryzmat osoby bliskiej, która uczestniczyła w ważnym wydarzeniu historycznym. Chodziło przede wszystkim o rozbudzenie zainteresowania
dzieci przeszłością, historią państwa i rodziny, regionu. Pierwszy etap przeprowadziły biura senatorskie,
drugi przeprowadzono na poziomie ogólnopolskim.
Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 1 VI 2013 r.
Nagrodzono 38 prac plastycznych i 12 literackich,
których tematem były historia rodziny i regionalne
tradycje. Laureatom wręczono dyplomy i upominki.
Zespół zajął się także sprawami diety dzieci, kobiet
w ciąży i matek karmiących, zapewniającej wzmocnienie układu odpornościowego niemowlęcia, a także naturalnych metod leczenia dzieci i dorosłych
(11 VII 2013 r.). Zespół postanowił też zorganizować
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w 2014 r. konkurs „Moja Polska w 2050 roku”,
a także przygotować zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w kontekście coraz
częstszych wypadków odbierania dzieci ubogim rodzicom. Podjęto decyzję o wystosowaniu podziękowań do prezesa Rady Ministrów za zainteresowanie
się problemami kliniki „Budzik”, związanymi z kontynuacją jej działalności.
Parlamentarny Zespół ds. Harcerstwa w Polsce
i poza Granicami Kraju, któremu przewodniczy
senator Kazimierz Wiatr, 15 V 2013 r. przyjął stanowisko w szeroko dyskutowanej w mediach sprawie
bohaterów książki Aleksandra Kamińskiego „Kamienie na szaniec”. Jak stwierdzono, zasługi wojenne
Szarych Szeregów są ogromne, a postawy zarówno
liderów, jak i szeregowych harcerek i harcerzy stanowią wzór nie tylko umiłowania ojczyzny i bohaterstwa, ale także braterstwa, przyjaźni, bezinteresowności, odpowiedzialności i dawania świadectwa
prawdzie. Podkreślono również, że najważniejsze
cele konspiracyjnego harcerstwa to wychowanie
młodego pokolenia i jego ochrona przed negatywnymi wpływami wojny i okupacji, a także próba
odciągnięcia, szczególnie młodych chłopców, od
udziału w akcjach zbrojnych – zorganizowanych
i indywidualnych. Bardzo ważnym elementem działania Szarych Szeregów było wychowanie młodych
ludzi do przyszłości, do czasu pokoju i wolnej Polski.
świadczy o tym niezwykle dojrzały i odpowiedzialny program „Dziś – Jutro – Pojutrze”. W stanowisku
zespołu przypomniano, że Senat w lutym 2007 r.
przyjął uchwałę o potrzebie budowy atmosfery wychowawczej w Polsce. Zdaniem członków zespołu,
obecna deprecjacja wzorców osobowych temu nie
służy, a wspaniała przeszłość oczekuje szacunku.
Podziękowano wszystkim, którzy podjęli merytoryczną krytykę dziwnych interpretacji, a także harcerkom i harcerzom za deklaracje przywiązania do
tradycji i wartości Szarych Szeregów.

ZESPOŁY SENACKIE I PARLAMENTARNE
Parlamentarnemu Zespołowi ds. Leśnictwa,
Ochrony Środowiska i Tradycji Łowieckich przewodniczy senator Stanisław Gorczyca. W omawianym okresie zespół debatował m.in. nad dopuszczeniem do stosowania w łowiectwie broni
o kalibrze .222 i .223 (5,56 mm). Kwestię tę podjęto
3 VII 2013 r. ze względu na wprowadzony niedawno
zakaz stosowania, a także rejestrowania i sprzedaży tej niezwykle popularnej wśród myśliwych broni.
Jak przypomniał senator Stanisław Gorczyca, kraje
europejskie uznają tę broń za myśliwską, przydatną
w polowaniach na drapieżniki i sarny. Pozwala ona na
odstrzał, który nie niszczy tuszy. W czerwcu 2013 r.
Ministerstwo środowiska i Centralne Laboratorium
Kryminalistyczne Policji wydały opinie, że kalibry te
nie spełniają warunku określonego w rozporządzeniu. Na podstawie najnowszej interpretacji przepisów
przedsiębiorcy nie mogą tego rodzaju broni sprzedawać osobom posiadającym pozwolenia na broń
w celach łowieckich. Sytuacja ta jest krzywdząca dla
osób, które zgodnie z prawem broń taką zakupiły, zarejestrowały i jej używały. Zdaniem przedstawicieli
resortów środowiska i spraw wewnętrznych, a także Policji, Polskiego Związku Łowieckiego, problem
używania takiej broni należy rozwiązać z korzyścią
dla myśliwych. Zespół debatował także nad możliwością wprowadzenia w Polsce myślistwa łuczniczego.
Zdaniem zwolenników tej formy polowania, można
wskazać na korzyści ekonomiczne z tego płynące.
Szczególnie dotyczy to wyłączonych obwodów łowieckich przy ośrodkach hodowli zwierzyny. Badania
pokazują, że polowanie z łukiem spotyka się z pozytywnym odbiorem społecznym. Negatywną opinię na
ten temat przedstawił Polski Związek Łowiecki. Ideę
myślistwa łuczniczego poparli natomiast przedstawiciele Policji – zarówno ze względów ekonomicznych,
jak i przyrodniczych. Senator Stanisław Gorczyca zaproponował, aby rozważyć możliwość utworzenia
programu pilotażowego, np. w obwodach wyłączo-

nych. Pozwoliłoby to ocenić w praktyce i dopracować
zasady myślistwa łuczniczego. W omawianym okresie
zespół postanowił włączyć się w działania podejmowane w ramach projektu „Narodowy program leśny”,
realizowanego przez Instytut Badawczy Leśnictwa.
Aktywnie pracujący Parlamentarny Zespół ds.
Osób Starszych, kierowany przez senatora Mieczysława Augustyna, w 2013 r. zrealizował większość
zamierzeń przyjętych w swoim planie pracy na ten
okres. Senatorowie zapoznali się z zadaniami i możliwościami Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, utworzonego
we wrześniu 2012 r., i ocenili pozytywnie jego działania (20 III 2013 r.). Ich zdaniem, w jego pracach powinno znaleźć się miejsce na rozwijanie infrastruktury wsparcia osób starszych, tj. rad seniorów, a także
na stworzenie systemu poradnictwa prawnego i konsumenckiego dla tej grupy wiekowej. Departament
kieruje działaniami do niej adresowanymi, tworzy
warunki do poprawy systemu wsparcia, monitoruje
wprowadzane rozwiązania. Wdraża także „Rządowy program na rzecz aktywności społecznej osób
starszych na lata 2012–2013” (ASOS), który zakłada
m.in. edukację, aktywność społeczną seniorów, promującą integrację wewnątrz- i międzypokoleniową.
Wspólnie z innymi resortami i urzędami centralnymi,
samorządem terytorialnym, organizacjami obywatelskimi, środowiskami naukowymi i eksperckimi opracowuje założenia długofalowej polityki senioralnej.
Zespół interesował się również działalnością legislacyjną służącą polskim seniorom (10 VII 2013 r.).
Zapoznano się z projektami ustawy w sprawie „kont
uśpionych” i ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, a także projektem ustawy o gminnych
radach seniorów. Kwestią odwróconego kredytu hipotecznego zespół zajmował się już w poprzedniej
kadencji, uczestniczył też w przygotowaniu projektu
Ministerstwa Finansów. Sprawie środków pozostających na tzw. kontach uśpionych jako depozytów
po zmarłych klientach banków poświęcono konferencję, zorganizowaną przez Parlamentarny Zespół
ds. Osób Starszych w listopadzie 2012 r. Zamówiona przez Kancelarię Senatu ekspertyza potwierdziła
szeroką skalę tego problemu; wykazała, że tą sprawą nie zajmuje się Komisja Nadzoru Finansowego,
ponieważ nie docierają do niej sygnały od spadkobierców; przedstawiła także różne rozwiązania tej
kwestii w innych krajach. Według członków zespołu,
wyraźnie widać asymetrię w postępowaniu banków
i instytucji finansowych w kwestii poszukiwania spadkobierców zdeponowanych środków i spadkobierców zaciągniętych kredytów. Do ustawowej regulacji
w sprawie środków pozostających na tzw. kontach
uśpionych powrócono 4 XII 2013 r. Po uzgodnieniach
z ministerstwami: Sprawiedliwości i Finansów oraz po
wstępnej deklaracji Komisji Nadzoru Finansowego
i Generalnej Inspekcji Danych Osobowych powołano
zespół, który będzie wspierał przygotowanie projektu
ustawy. Zwrócono także uwagę na potrzebę regulacji
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ustawowej dotyczącej odwróconego kredytu
hipotecznego. Zdaniem senatora Mieczysława
Augustyna, ekonomiczny charakter tej regulacji
będzie miał wpływ na pozycję seniora w rodzinie.
W omawianym okresie zespół przeprowadził
kolejną już edycję konkursu „Samorząd przyjazny
seniorom 2013 – Przyjazna przestrzeń publiczna”,
organizowanego we współpracy ze Związkiem
Powiatów Polskich, Związkiem Miast Polskich,
Związkiem Gmin Wiejskich oraz periodykiem
samorządu terytorialnego „Wspólnota”. Chodziło
o promowanie zintegrowanych programów przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu seniorów
we wspólnotach lokalnych i regionalnych dzięki
dostosowaniu przestrzeni publicznej do ich potrzeb.
Do udziału w konkursie zaproszono samorządy
wszystkich szczebli, które w latach 2011–2013
realizowały albo realizują takie programy lub
projekty, m.in. w sferze infrastruktury technicznej.
Wyniki ogłoszono 17 XII 2013 r., podczas konferencji
„Partycypacja w tworzeniu i realizacji regionalnych
i lokalnych polityk senioralnych z wykorzystaniem
środków UE”, zorganizowanej w Senacie przez
zespół. Zaprezentowano na niej także interesujące
inicjatywy dobrych praktyk w tworzeniu regionalnych
i lokalnych polityk senioralnych. Podczas konferencji
mówiono m.in. o przeciwdziałaniu wykluczeniu
osób starszych, rozwijaniu kapitału społecznego
seniorów w nowych ramach finansowania projektów
z udziałem środków UE, sposobach tworzenia
i realizowania regionalnych i lokalnych programów
z zakresu polityki senioralnej z wykorzystaniem
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środków UE, o związanych z tym doświadczeniach
i planach gminnych programów polityki senioralnej,
a także o partycypacji rad seniorów i organizacji
seniorskich w tworzeniu i realizacji regionalnej
i lokalnej polityki senioralnej.
Podobnie jak w poprzednich latach, pod przewodnictwem marszałka Bogdana Borusewicza aktywnie
pracował Parlamentarny Zespół ds. Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi. Zgodnie z harmonogramem przyjętym przez prezydium zespołu, zajęto się kwestią podatku VAT od darowizn na
rzecz organizacji pozarządowych, m.in. propozycją
rozszerzenia zwolnienia z tego podatku na wszystkie darowizny (7 II 2013 r.). Chodzi o znalezienie
rozwiązania, które nie naruszałoby prawa unijnego,
a jednocześnie zapobiegłoby marnowaniu żywności.
Marszałek Bogdan Borusewicz stwierdził, że rozważy
podniesienie kwestii podatku VAT od darowizn żywnościowych podczas konferencji przewodniczących
parlamentów narodowych państw członkowskich
UE. O swojej przychylności dla znalezienia racjonalnego rozwiązania tej kwestii, mimo negatywnych
opinii legislatorów, zapewnił wiceminister finansów
Maciej Grabowski. Członkowie zespołu zapoznali się także z założeniami nowej ustawy o zbiórkach
publicznych, przygotowanej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji we współpracy z organizacjami
pozarządowymi (6 III 2013 r.). Polegałaby ona m.in.
na zmianie relacji państwo – obywatel. Do tej pory
państwo wydawało pozwolenia na przeprowadzenie
zbiórki publicznej i rozliczało już dokonaną. W opinii
projektodawców, ten stan nie odpowiada współczesnym realiom. W sektorze pozarządowym nie ma
jedności co do zakresu proponowanych zmian i liberalizacji zbiórek publicznych. Zespół podjął także
temat obowiązków rządu w zakresie konsultacji społecznych (19 VI 2013 r.). Zdaniem prezesa Rządowego Centrum Legislacji Macieja Berka, strona rządowa
kładzie szczególny nacisk na transparentność procesu
legislacyjnego, a 5 lat temu nie było jeszcze tak łatwego dostępu do niego na etapie prac Rady Ministrów.
Zapoznano się także z projektem popularyzacji elektronicznych konsultacji społecznych (program „Lepsze regulacje 2015”). Jak zauważyła dyrektor Fundacji
im. Stefana Batorego Grażyna Kopińska, w ostatnich
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latach proces stanowienia prawa jest bardziej przejrzysty i partycypacyjny. Problem jednak, czy te zmiany są wystarczające. Cieszy wprowadzenie programu
„Lepsze regulacje 2015”, przewidującego niemal modelowe rozwiązania, dlatego strona społeczna byłaby
zadowolona, gdyby był on szybko i efektywnie realizowany. W opinii Tomasza Schimanka z Akademii
Rozwoju Filantropii w Polsce, regulacje prawne to nie
wszystko. Problemem jest przede wszystkim niechętny stosunek administracji do konsultacji. Zespół zapoznał się także ze stanem prac nad wieloletnim programem operacyjnym „Fundusz inicjatyw obywatelskich
na lata 2014–2020” (12 VII 2013 r.). Pierwotnie jego
celem było wzmocnienie sektora pozarządowego
w związku ze zlecaniem zadań publicznych i współtworzeniem polityk publicznych, obecnie chodzi
o wzmocnienie zaangażowania organizacji pozarządowych w życie publiczne i zwiększenie zaangażowania obywateli w sprawy publiczne. Planowane jest
podwojenie środków funduszu w stosunku do poprzedniej edycji, a także jego umocowanie ustawowe.
Członkowie zespołu przedyskutowali także przyjęte
przez Senat rozwiązania dotyczące instytucji wysłuchania publicznego. Pozytywnie ocenił je Grzegorz
Makowski z Fundacji im. Stefana Batorego. Zaproponował przygotowanie instruktażu wysłuchania publicznego, a także wyłączenie instytucji wysłuchania
publicznego z ustawy lobbingowej i przesunięcie do
przygotowywanej przez Senat ustawy o petycjach.
Barbara Grabowska z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka pozytywnie oceniła przyjęte rozwiązania i zaproponowała, by na koniec kadencji przeprowadzić
ewaluację przeprowadzonych wysłuchań publicznych. Prezydium zespołu 13 XI 2013 r. zapoznało się
z informacją o stanie prac nad zmianą ustawy o stowarzyszeniach, nad projektem ustawy o zrzeszeniach,
nad zmianą ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a także z informacją o przekazywaniu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
na rzecz organizacji pożytku publicznego w 2012 r.
Zespół zajął się również analizą potrzeby uregulowania zaangażowania wolontariuszy w sferze gospodarczej i wstępną propozycją zmian w tym zakresie, przygotowaną przez stronę społeczną, czyli Regionalne
Centrum Wolontariatu w Warszawie (5 XII 2013 r.).

Parlamentarny Zespół ds. Zielonej Gospodarki,
któremu przewodniczy senator Piotr Gruszczyński,
w omawianym okresie zapoznał się z potencjałem
rozwojowym i możliwościami dofinansowania odnawialnych źródeł energii w kontekście szans dla rozwoju społeczności lokalnych. Podczas posiedzenia
3 IV 2013 r. omówiono m.in. projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz fundusze unijne
przeznaczone na finansowanie odnawialnych źródeł
energii w nowej perspektywie finansowej. Zastanawiano się nad możliwościami finansowania projektów energetycznych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej.
Poruszono również kwestie związane z uwarunkowaniami ekonomicznymi i problemami prawnymi
w kontekście dyrektywy 2009/28/WE i projektu
ustawy o odnawialnych źródłach energii, dotyczących technologii odnawialnych źródeł energii dla
rolnictwa i obszarów wiejskich. Kolejny poruszony
temat to efektywność ekonomiczna i energetyczna
OZE na przykładzie biomasy z uwzględnieniem programu proponowanego przez Instytut Energii Odnawialnej. Omówiono także działania samorządu
w celu wsparcia lokalnych źródeł energii.
Parlamentarny Zespół Kociewski, któremu przewodniczy senator Andrzej Grzyb, w omawianym
okresie – wspólnie z Kaszubskim Zespołem Parlamentarnym i Zespołem Senatorów Województwa
śląskiego, we współpracy z Międzynarodowym Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie oraz Krajową Radą Ruchu Stowarzy-
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szeń Regionalnych RP – 19 II 2013 r. zorganizował
konferencję „Czy jest miejsce dla regionalizmów
w kontekście integracji europejskiej?”. Podczas spotkania problematykę lokalizmów i regionalizmów
umieszczono w szerszym kontekście zagadnień
dotyczących wspólnot ludzkich. Dlatego mówiono
m.in. o wpływie portali społecznościowych na więzi
społeczne. Zdaniem organizatorów konferencji, regionalizm jako wyraz różnorodności jest wartością,
a jego wspieranie służy wartości szczególnie dla Polaków cennej – wolności. Z okazji 25-lecia kwartalnika „Kociewski Magazyn Regionalny” członkowie
zespołu spotkali się z jego redaktorami i wydawcami
(19 VI 2013 r.). Czasopismo jest najstarszym spośród 3 periodyków ukazujących się na Kociewiu. Ma
profil społeczno-kulturalny, popularyzuje wiedzę
o Kociewiu, a publikowane w nim artykuły dotyczą
historii, kultury, tradycji i obyczajowości regionu.

Na łamach kwartalnika prezentowana jest również
poezja kociewskich twórców. Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Kociewskiego i Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego, senatorowie Andrzej
Grzyb i Kazimierz Kleina postanowili wystosować
apel do ministra edukacji narodowej o wprowadzenie do programu nauczania lekcji regionalizmu.
Parlamentarny Zespół Lotnictwa pod przewodnictwem senatora Witolda Sitarza w grudniu 2012 r.
przekazał ministrowi transportu dokument w sprawie
programu rozwoju lotnisk lokalnych. Ze względu na
zainteresowanie projektem rozwoju małych lotnisk
lokalnych o ograniczonej certyfikacji ministra transportu zespół zwrócił się do Biura Analiz Sejmowych
z prośbą o przygotowanie analizy dotyczącej funkcjonowania małych i średnich lotnisk w Niemczech
i Czechach. Budowa lotniska aeroklubowego w Polsce kosztuje od 20 do 50 mln zł. Zobowiązano się
(4 IV 2013 r.) do dołożenia starań o zagwarantowanie
na ten cel w budżecie na 2014 r. 100 mln zł. Członkowie zespołu 18 IV 2013 r. odwiedzili Instytut Lotnictwa w Warszawie, gdzie zapoznali się z historią
i współczesnością tej zasłużonej dla polskiego lotnictwa placówki naukowej i konstruktorskiej. W Senacie
20 XI 2013 r. otwarto wystawę „Stanisław Skarżyński.
Historyczny lot przez Atlantyk 1933”, przygotowaną
z okazji 80. rocznicy tego wydarzenia przez Muzeum
Historii Polskiego Ruchu Ludowego i Towarzystwo
Polsko-Brazylijskie. Podczas uroczystości życiorys
Stanisława Skarżyńskiego przedstawił senator Witold
Sitarz. Członkowie zespołu 11 XII 2013 r. zwrócili się
do czytelników portalu www.dlapilota.pl z apelem

o czynne wsparcie w 79. plebiscycie na 10 najlepszych sportowców Polski 2013, organizowanym przez
„Przegląd Sportowy” i Telewizję Polską, kandydatury
Sebastiana Kawy, który w 2013 r. zdobył złoty medal
mistrzostw świata w klasie „Standard” i 2 złote medale mistrzostw Europy w klasach „18 m” i „Standard”.
Parlamentarny Zespół Małych i Średnich Przedsiębiorstw, kierowany przez senatora Grzegorza Czeleja,
w omawianym okresie zorganizował konferencję „System rejestracji przedsiębiorstw w Polsce” (3 XII 2013 r.),
podczas której mówiono m.in. o wybranych aspektach
funkcjonowania systemu ujawniania danych o przed-
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siębiorcach w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wskazywano na brak możliwości rozstrzygania przez sądy
o wewnętrznych niezgodnościach statutów spółek handlowych. Ustosunkowując się do orzecznictwa Sądu
Najwyższego, podkreślano, że sądy rejestrowe powinny czuwać, aby w KRS ujawniane były tylko prawdziwe
dane. Omówiono także systemowe aspekty rejestracji
przedsiębiorców. W Polsce funkcjonuje kilka systemów
rejestracji przedsiębiorstw, istniejących niezależnie od
siebie i ze sobą nieskorelowanych. Znamienne jest także
odmienne definiowanie przedsiębiorstwa przez kodeks
cywilny i ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym. Poruszono ponadto problematykę zakresu kognicji sądu
rejestrowego w sprawach rejestracji spółek kapitałowych. Jak zwrócono uwagę, badanie prowadzone przez
sąd rejestrowy na podstawie art. 23 ustawy o KRS może
mieć decydujący wpływ na istnienie spółki z o.o. lub akcyjnej. Mówiono także o możliwościach i zagrożeniach
wynikających z dyrektywy 2012/17/UE w zakresie interoperacyjności rejestrów przedsiębiorstw jako szeroko rozumianej zdolności rejestrów przedsiębiorstw do
efektywnej współpracy w celu zapewnienia wzajemnego dostępu do informacji umieszczonych w tych rejestrach. Podczas konferencji przedstawiono również propozycje zmian w postępowaniu rejestrowym, obecnie
regulacje dotyczące postępowania rejestrowego nie są
bowiem jednolite. W trakcie dyskusji wielokrotnie wskazywano na problemy z rejestracją spółek cywilnych
i wykreśleniem z rejestru spółek tzw. skrajnie niewypłacalnych. Podsumowując konferencję, senator Grzegorz
Czelej przypomniał, że pod względem rozpoczynania
działalności Polska zajmuje 116. pozycję wśród 189 kra-

jów świata, pod względem czasu zakładania spółki
140. miejsce, a pod względem wysokości minimalnego
kapitału zakładowego – 133. Nasz kraj jest na przedostatniej pozycji wśród 28 krajów UE pod względem
czasu zakładania biznesu, a na ostatniej – pod względem kosztów z tym związanych. Dlatego ważne są opinie wszystkich zainteresowanych środowisk, prowadzące do zmian tej sytuacji.
Parlamentarny Zespół Obrony Chrześcijan na
Świecie, którym kieruje senator Jan Filip Libicki,
w omawianym okresie zbierał się trzykrotnie. Wspólnie z sejmową Komisją Spraw Zagranicznych i Parlamentarnym Zespołem na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej 20 II 2013 r. podjęto kwestię przestrzegania
praw człowieka i obywatela w Koreańskiej Republice
Ludowo-Demokratycznej. Jak mówił wiceminister
spraw zagranicznych Jerzy Pomianowski, budzi ono
zaniepokojenie społeczności międzynarodowej,
zwłaszcza w kontekście praw osób należących do
grup najbardziej wrażliwych – dzieci, kobiet i niepełnosprawnych. Dokładne sprawdzenie skali naruszeń
praw człowieka w KRLD nie jest możliwe, ponieważ
jej władze odmawiają dostępu do ośrodków penitencjarnych, organów sądownictwa i innych urzędów.
Raporty opracowywane m.in. przez agendy ONZ
informują o naruszaniu praw człowieka na ogromną skalę, a doniesienia te potwierdzają uciekinierzy,
którym udało się dotrzeć do Korei Południowej.
Zgodnie z danymi publikowanymi przez organizacje
pozarządowe w Seulu, w Korei Północnej znajduje
się od 200 tys. do 400 tys. chrześcijan, około 20 tys.
regularnie uczestnicy w tajnych nabożeństwach. Za
udział w nich grożą surowe kary, m.in. więzienie i kara
śmierci. Według „światowego indeksu prześladowań
2013 r.”, Korea Północna już od 11 lat zajmuje pierwsze miejsce w rankingu największych prześladowców
chrześcijan. Jak podkreślił senator Jan Filip Libicki,
obrona chrześcijan jest jednym z elementów obrony
praw człowieka, wyraźnie dostrzeganym zarówno
przez polskich parlamentarzystów, jak i kierownictwo MSZ jako odrębna kategoria. Gościem zespołu
2 X 2013 r. był ambasador Egiptu w Polsce Reda Be-
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bars. Rozmawiano o sytuacji chrześcijan w tym kraju,
m.in. w kontekście projektu uchwały Sejmu w sprawie
wyrażenia solidarności z prześladowanymi wspólnotami chrześcijańskimi w Egipcie i Syrii. Ustosunkowując się do tego projektu, ambasador zauważył, że potępiane powinny być organizacje stosujące przemoc,
a nie rząd, który stara się realizować „Program Egiptu
dla podtrzymania drogi do demokracji”, zapewniający
wszystkim obywatelom polityczne i społeczne uczestnictwo w ustalaniu zasad, które zagwarantują efektywną kontynuację procesu demokratycznego w tym
kraju. Ambasador stwierdził także, że w nowej konstytucji zamieszczone zostaną przepisy zawierające
gwarancje swobodnego wyznawania i bezpiecznego
praktykowania różnych religii. Zdaniem ambasadora,
Egipcjanie nie zaakceptują rządów fundamentalistów
i nie pozwolą na terroryzowanie obywateli. Członkowie zespołu spotkali się także z ambasadorem Syrii
Idrisem Mayyą (29 X 2013 r.). Podkreślił on, że Syryjczycy tworzą jeden naród bez podziału na chrześcijan i muzułmanów. Przypomniał, że chrześcijanie
zawsze aktywnie uczestniczyli w życiu społecznym
i politycznym Syrii, a destabilizacja wewnętrzna zaczęła się po 15 III 2011 r. W wyniku działalności terrorystycznej i walk wewnętrznych Syrię musiało opuścić
500 tys. obywateli, zniszczeniu uległy 43 świątynie
chrześcijańskie. Grupy terrorystyczne pochodzące
z 88 różnych krajów walczą nie tylko z chrześcijanami, lecz także z wyznawcami innych religii. Ambasador zapewnił, że rząd syryjski podejmuje stanowcze
kroki w celu zakończenia konfliktu.
Parlamentarny Zespół Polska – Rosja – Gospodarka, kierowany przez senatora Jana Filipa Libickiego, mający na celu promocję wielostronnych relacji
gospodarczych między obu krajami, podejmuje
działania na rzecz rozwiązywania i usuwania pojawiających się w tym procesie barier administracyjnych i biurokratycznych.
Parlamentarny Zespół „Przyjaźni Środowisku”
do najważniejszych celów swojego działania zalicza
m.in. upowszechnianie wiedzy na temat uwarunkowań ekologicznych, a także wspieranie rozwoju
instytucji i organizacji angażujących się w ochronę
środowiska. Dlatego m.in. przewodniczący zespołu
senator Michał Wojtczak w 2013 r. objął honorowym
patronatem akcję „Eko – miasto – zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców”, organizowaną
przez Polską Fundację Ochrony Zasobów Wodnych
we Włocławku, Inowrocławiu, Grudziądzu i Wąbrzeźnie. Celem tego projektu jest edukowanie społeczeństwa w zakresie gospodarki odpadami, w tym
promowanie właściwych zachowań dotyczących
ich segregacji. 20 II 2013 r. odbyło się posiedzenie
zespołu poświęcone wyzwaniom dla gospodarki
wodnej związanym z wydobyciem gazu łupkowego.
Podjęto m.in. próbę odpowiedzi na coraz częściej
zadawane pytanie: czy Polskę – kraj niezbyt zasobny w wodę – stać na wydobycie gazu łupkowego?.
Pytano także o zagrożenia związane z jego wydo-
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byciem dla jakości wód podziemnych, stanowiących
główne źródło zaopatrzenia ludności w wodę. Mimo
licznych wątpliwości co do rzeczywistej wielkości
zasobów gazu łupkowego w Polsce nawet najbardziej pesymistyczne szacunki wskazują, że jego
wydobycie to kwestia strategiczna. Wskazywano,
że technologia wydobycia gazu z łupków jest mało
uciążliwa dla środowiska, nie stanowi zagrożenia dla
wód podziemnych i nie jest „wodochłonna”. Zwracano uwagę, że odpowiednia działalność edukacyjna
wpływa na znaczący wzrost akceptacji społeczności
lokalnych dla wydobycia gazu z łupków. Wspólnie
z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej
9 VII 2013 r. zorganizowano posiedzenie poświęcone energetyce wiatrowej w kontekście krajobrazu
i środowiska. Do podjęcia debaty na ten temat skłoniła członków zespołu inicjatywa legislacyjna prezydenta, dotycząca uporządkowania wykorzystywania
przestrzeni publicznej do celów reklamowych oraz
zrównoważonego wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii w kontekście ochrony krajobrazu i dziedzictwa narodowego. Chodziło m.in.
o określenie wpływu proponowanych zapisów na
rozwój energetyki wiatrowej w Polsce. Jak podkreślił
senator Michał Wojtczak, mimo że obecnie trudno
mówić o pełnej symbiozie między energetyką wiatrową, krajobrazem i środowiskiem, brakuje jednocześnie podstaw do tego, by traktować zależności
między nimi jako sytuację konfliktową. W swoich
pracach zespół podjął także temat ekologii i ochrony środowiska w nowej perspektywie finansowej
Unii Europejskiej 2014–2020 (23 X 2013 r.). Zapoznano się z najważniejszymi priorytetami finansowania szeroko rozumianego środowiska w nowej unijnej perspektywie budżetowej zarówno w kontekście
ogólnych założeń i niezbędnych do podjęcia prac
legislacyjnych, jak i bardziej skonkretyzowanych informacji, przedstawionych przez resorty rozwoju regionalnego, środowiska, gospodarki czy Narodowy
Fundusz Ochrony środowiska. Swoje rekomendacje
przedstawili także przedstawiciele stowarzyszeń
i organizacji zajmujących się gospodarką wodną,
wodno-kanalizacyjną czy energetyką wiatrową.
Parlamentarny Zespół Sportu na Wsi, któremu
przewodniczy senator Stanisław Jurcewicz, za zada-
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nie postawił sobie upowszechnienie i popularyzowanie sportu na wsi i aktywizację społeczności lokalnej.
Chodzi m.in. o upowszechnianie aktywnych form
spędzania wolnego czasu oraz współudział w imprezach propagujących kulturę fizyczną i turystykę w środowisku wiejskim oraz ich współorganizowanie.
W 2013 r. swoją działalność zainaugurował Parlamentarny Zespół Wspierania Języka Esperanto,
kierowany przez senatora Edmunda Wittbrodta. Za
najważniejsze zadania zespołu uznano popularyzowanie nauczania języka esperanto i szerzenie idei
zbliżenia między narodami z jego wykorzystaniem.
W przyjętym planie działań na 2013 r. (20 II 2013 r.)
założono m.in. ustalenie płaszczyzn współpracy
z Polskim Stowarzyszeniem Europa – Demokracja
– Esperanto, zorganizowanie spotkania z ministrem
kultury i dziedzictwa narodowego na temat możliwości wpisania języka esperanto na krajową listę
niematerialnego dziedzictwa kulturowego czy poznanie edukacyjnych możliwości rozwoju esperanto. Członkowie zespołu postanowili także podjąć
próbę „umiędzynarodowienia” tego języka, m.in.
poprzez spotkania z europarlamentarzystami i zaprezentowanie w Parlamencie Europejskim wystawy „125 lat esperanto”, pokazywanej w Senacie
w październiku 2012 r. Po zapoznaniu się z możliwościami wystąpienia przez organizacje esperanckie ze specjalnym wnioskiem o wpisanie esperanto
na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego,
w związku z ratyfikowaną przez Polskę w 2011 r.

konwencją UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, członkowie zespołu zadeklarowali swoją pomoc i poparcie dla tej
idei (19 VI 2013 r.).
Parlamentarny Zespół Wspierania Rozwoju Hokeja na Trawie, pracujący pod przewodnictwem senatora Piotra Gruszczyńskiego, ukonstytuował się
8 VIII 2013 r. Do jego zadań należy przede wszystkim promowanie projektów propagujących tę dyscyplinę sportową i współpraca z Polskim Związkiem
Hokeja na Trawie. Dlatego członkowie zespołu spotkali się z prezesem związku Andrzejem Grzelakiem
(4 XII 2013 r.). Organizacja, zrzeszająca zawodników,
trenerów i działaczy, powstała w 1926 r., ma siedzibę
w Poznaniu. Od 1928 r. związek jest członkiem Międzynarodowej Federacji Hokeja na Trawie.
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AKTYWNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
Wizyty oficjalne delegacji Senatu

D

elegacje Senatu w 2013 r. złożyły oficjalne wizyty w Mołdawii, Mongolii i Chinach. W Mołdawii
(10–11 III 2013 r.) marszałkowi Bogdanowi Borusewiczowi towarzyszyli senatorowie Mieczysław
Gil i Piotr Zientarski, a także samorządowcy z województwa podlaskiego, m.in. marszałek województwa Jarosław Dworzański i prezydent Białegostoku
Tadeusz Truskolaski.
Pierwszego dnia wizyty polska delegacja odwiedziła
w Styrczy mieszkających tam od blisko 130 lat Polaków.
W spotkaniu uczestniczył przewodniczący parlamentu
Mołdawii Marian Lupu. Marszałek podziękował lokalnym władzom za stworzenie warunków do pielęgnowania polskości. Rodzinie Gordyńskich, która niedawno
otrzymała Kartę Polaka, dziękował za podtrzymywanie
polskich tradycji i przywiązanie do polskości. W Styrczy
działa Dom Polski, otwarty nie tylko dla Polaków, dobrze
wyposażony m.in. dzięki pomocy Senatu.
W tym samym dniu w Bielcach podpisano list intencyjny w sprawie współpracy między tym mołdawskim miastem a województwem podlaskim.
Polska delegacja odwiedziła także tamtejszy Dom
Polski, wybudowany ze środków senackich.
11 III 2013 r. marszałek Senatu wziął udział w otwarciu
sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Mołdawii.

„Polska przywiązuje dużą wagę do relacji z Mołdawią
i wspiera Mołdawię w jej drodze do Unii Europejskiej’ –
powiedział marszałek. Wyraził zadowolenie, że od czasu pierwszych wolnych wyborów w 1990 r., które miał
okazję obserwować osobiście, demokracja w tym kraju
mocno się zakorzeniła. Podkreślił, że Mołdawia oceniana jest jako prymus Partnerstwa Wschodniego.
Marszałek Bogdan Borusewicz w Kiszyniowie
spotkał się z przedstawicielami najwyższych władz:
z prezydentem Nicolae Timoftim, premierem Vladem Filatem i przewodniczącym parlamentu Marianem Lupu. Rozmawiano o mołdawskiej drodze
do Unii Europejskiej.
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20–23 V 2013 r. marszałek Bogdan Borusewicz
wspólnie z delegacją, w skład której wchodzili senatorowie Jadwiga Rotnicka i Stanisław Gorczyca,
złożył oficjalną wizytę w Mongolii, na zaproszenie
przewodniczącego Wielkiego Churału Państwowego (parlament Mongolii) Zandaakhuu Enkhbolda.
W Ułan Bator marszałek Senatu spotkał się z prezydentem Cachiagijnem Elbegdordżem, a także
z premierem Norowynem Altanchujagiem i przewodniczącym parlamentu Zandaakhuu Enkhboldem. Podczas spotkań rozmawiano o współpracy
gospodarczej Polski i Mongolii, m.in. o możliwościach inwestowania polskich przedsiębiorców w wydobycie surowców mineralnych w Mongolii, a także
o inwestycjach kapitału mongolskiego w Polsce. Na
ten temat dyskutowano także podczas spotkania
z przedstawicielami mongolskiego biznesu związanego z Polską.
21 V 2013 r. delegacja Senatu spotkała się ze studentami i kadrą naukową wydziału polonistyki na
Państwowym Uniwersytecie Mongolskim. Marszałek wygłosił wykład dla studentów polonistyki i kadry akademickiej. W polskim konsulacie delegacja
spotkała się też z Mongołami mającymi związki
z Polską i miejscowymi polonofilami.
16–20 XII 2013 r. delegacja Senatu z marszałkiem Bogdanem Borusewiczem na czele złożyła
oficjalną wizytę w Chinach. W skład delegacji weszli senatorowie: Grzegorz Czelej, Witold Gintowt-Dziewałtowski, Jan Maria Jackowski, Maciej Klima
i Norbert Obrycki oraz wiceministrowie obrony narodowej i gospodarki.
Pierwszego dnia wizyty marszałek Bogdan Borusewicz spotkał się z przedstawicielami środowiska akademickiego Pekińskiego Uniwersytetu
Języków Obcych, a także z przewodniczącym Krajowego Komitetu Ludowej Politycznej Konferencji
Konsultatywnej (chiński parlament) Yu Zhengshengiem. Podczas spotkania przewodniczący
podkreślił, że dynamiczny rozwój Chin i Polski
sprawia, iż kontakty pomiędzy obydwoma krajami rozwijają się obecnie znakomicie. Rozmówcy
podkreślili wagę kontaktów gospodarczych między obydwoma państwami. Marszałek Senatu pozytywnie ocenił stan polskiej gospodarki. Zwrócił też uwagę, że Polska ma największe spośród
państw Europy środkowowschodniej znaczenie
w kontaktach handlowych z Azją. Podkreślił, że
Polska jest odpowiednim partnerem do współpracy dzięki swojej stabilności gospodarczej i politycznej. Marszałek Bogdan Borusewicz zwrócił
też uwagę na polski deficyt w handlu z Chinami.
Zdaniem przewodniczącego Yu Zhengshenga ta
nierównowaga jest także problemem dla Chin,
które powinny starać się zmienić tę sytuację poprzez zwiększenie liczby inwestycji w Polsce oraz
większe otwarcie swojego rynku na import z Polski. Jako przykłady takich inwestycji przewodniczący podał szybką kolej i rozwój energii wiatro-
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wej. Marszałek Bogdan Borusewicz podkreślił siłę
polskiego przemysłu wydobywczego, a zwłaszcza
węglowego, który mógłby pojawić się w Chinach.
Senator Grzegorz Czelej powrócił do tej kwestii,
zaznaczając, że duża część importu z Chin trafia
do Polski poprzez pośredników z innych państw
UE, a nie bezpośrednio. Marszałek przypomniał,
że sukcesem były niedawne fora na temat współpracy Chin z Europą środkowowschodnią w Bukareszcie i Warszawie, co powinno zaowocować
przyspieszonym rozwojem stosunków gospodarczych między Polską a Chinami. Podkreślił, że
w tym celu konieczne będzie spotkanie komisji
międzyrządowej.
17 XII 2013 r. marszałek Bogdan Borusewicz spotkał się z przewodniczącym Stałego Komitetu Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych Zhangiem Dejiangiem, który podkreślił, że
Polska jest jednym z pierwszych państw na świecie,
jakie nawiązały stosunki dyplomatyczne z Chinami.
Rozwijają się one bardzo dynamicznie. Dodał, że
Polska jest dla Chin jednym z najważniejszych partnerów w swoim regionie we wszystkich dziedzinach,
także gospodarczej. Przewodniczący zaznaczył, że
dostrzega nierówny bilans w wymianie gospodarczej
pomiędzy Polską a Chinami, a jego kraj jest zdecydowany temu przeciwdziałać, stopniowo zwiększając
obroty handlowe. Dodał, że stale zachęca i będzie
zachęcał przedsiębiorców do inwestowania w Polsce, a Chiny z otwartością przyjmą dobre produkty
z Polski. Przewodniczący Zhang Dejiang odniósł się
do przemian zachodzących w Chinach i przedstawił marszałkowi Senatu system polityczny swojego
państwa. Wyraził przekonanie, że Ogólnochińskie
Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych musi się
reformować, dostosowując do nowych warunków
społeczno-gospodarczych.
Marszałek Bogdan Borusewicz, odnosząc się do
słów swojego rozmówcy, zgodził się, że reformy
w Chinach są potrzebne i na pewno ułatwiłyby
rozwój stosunków. Mówił także o tym, że sprawnie działająca demokracja parlamentarna daje
realne podstawy do kooperacji. Marszałek Senatu ze strony polskiej zadeklarował chęć rozwoju
stosunków dwustronnych i podkreślił, że cieszy go
partnerstwo strategiczne, o którego podjęciu zadecydowano 2 lata temu. Procesowi dalszego zbliżania mogłoby służyć spotkanie komisji międzyrządowej pod przewodnictwem ministrów spraw
zagranicznych, co zadeklarowano podczas forów
w Bukareszcie i Warszawie.
Trzeciego dnia delegacja Senatu złożyła wizytę
w polsko-chińskiej spółce joint venture, firmie Tagao
– Kopex, mającej siedzibę w strefie ekonomicznej
Ning Yang w prowincji Szantung, gdzie montowane
są kombajny górnicze i obudowy ścienne dla kopalń.
Następnie marszałek Bogdan Borusewicz odbył oficjalne spotkanie z przewodniczącą Komitetu
Miejskiego Ludowej Politycznej Konferencji Konsul-
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tatywnej miasta Tai’an. Podczas spotkania wyrażono wzajemną wolę zacieśnienia współpracy na poziomie regionalnym. Przewodnicząca zaznaczyła,
że Tai’an jest miastem partnerskim świętochłowic
i Zabrza, a współpraca dwustronna układa się znakomicie. Marszałek Senatu przypomniał o tegorocznym forum regionów Polska – Chiny, które odbyło
się w Gdańsku, i wyraził nadzieję, że w niedalekiej
przyszłości będzie można zaobserwować więcej tak
pozytywnych przykładów współpracy jak miasta Tai’an i polskich partnerów.
19 XII 2013 r. marszałek Bogdan Borusewicz
spotkał się z sekretarzem Komitetu Stałego Komunistycznej Partii Chin prowincji Szantung,
przewodniczącym Komitetu Stałego Kongresu
Ludowego tej prowincji Jiangiem Yikangiem. Podczas rozmowy sekretarz przedstawił historię Szantungu, a także gospodarkę i kulturę tej prowincji.

Jak podkreślił, niezwykle ceni sobie długą historię chińsko-polskich stosunków dyplomatycznych
i ich obecny dynamiczny rozwój. Jego zdaniem
tak dobre relacje są efektem współpracy także
na poziomie regionalnym. Szantung prowadzi
obecnie rozmowy na temat partnerstwa strategicznego z Mazowszem. Jiang Yikang zwrócił się
do marszałka Senatu z prośbą o wsparcie w relacjach dwustronnych. Marszałek Bogdan Borusewicz mówił o polskim potencjale gospodarczym
i stabilności sytuacji gospodarczej. Najważniejsze
obszary, w których Polska i Szantung mogą współpracować, to – zdaniem marszałka – rolnictwo,
przemysł i górnictwo. Jak podkreślił, Chiny to nie
tylko Pekin, ale także tak znaczące prowincje jak
Szantung, a współpraca na poziomie regionalnym
to kolejna ważna płaszczyzna w kontaktach między obu krajami.
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Wizyty oficjalne na zaproszenie marszałka Senatu
W 2013 r. na zaproszenie marszałka Bogdana Borusewicza wizyty oficjalne w Polsce złożyły delegacje Senatu Republiki Czeskiej i Senatu Królestwa
Tajlandii, a także przewodniczący parlamentu Gruzji
David Usupashvili, przewodniczący Rady Państwa
Sułtanatu Omanu Jahja Mahfud Al-Manthari wraz
z delegacją, przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier Lászlo Kövér i przewodniczący Senatu Rumunii Crin Antonescu.
8 IV 2013 r. w Senacie wizytę złożyła delegacja Senatu Republiki Czeskiej z jego przewodniczącym Milanem Štěchem. Czeskich gości
przyjął marszałek Bogdan Borusewicz. Tematem
rozmowy były kwestie związane ze współpracą
obu państw w ramach Unii Europejskiej i Grupy
Wyszehradzkiej, a także współpracy dwustronnej, w tym również między obydwoma Senatami.
Obaj politycy zgodzili się, że w spotkaniu przewodniczących parlamentów państw Unii Europejskiej w Nikozji dotyczącym paktu fiskalnego
powinny uczestniczyć wszystkie kraje Unii, także
Wielka Brytania i Czechy, które go nie ratyfikowały. Przewodniczący Milan Štěch podkreślił, że
nie jest dobrze wykreślać ze spotkań kogokolwiek, bo takie kroki prowadzą do powstawania
bloków, które potem trudno zlikwidować. Marszałek Bogdan Borusewicz powiedział, że jest
przeciwny dzieleniu Europy na „dwie prędkości”.
Podczas spotkania wiele miejsca poświęcono
kwestiom związanym ze współpracą w sprawie
zapewnienia obu krajom bezpieczeństwa, w tym
także energetycznego.
Marszałek Bogdan Borusewicz zwrócił się
do czeskich senatorów z apelem, aby „nie dyskredytowali polskiej żywności”. Senator Jan Veleba, członek Komisji ds. Gospodarki, Rolnictwa i Transportu, powiedział, że „nie ma mowy
o wstrzymywaniu importu żywości z Polski”, bo,
jak dodał, Czechy nie są samowystarczalne żywnościowo i muszą sprowadzać z zagranicy duże
ilości artykułów spożywczych, zwłaszcza mięsa
wieprzowego.
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9 IV 2013 r. marszałek Bogdan Borusewicz spotkał
się z przewodniczącym parlamentu Gruzji Davidem Usupashvilim. Rozmowa dotyczyła współpracy polsko-gruzińskiej, m.in. parlamentarnej, a także
sytuacji wewnętrznej Gruzji. Zdaniem marszałka
Senatu dotychczasowe kontakty parlamentarne
były bardzo częste, a obecna wizyta pozwala mieć
nadzieję, że będą one równie intensywne. Przewodniczący David Usupashvili podkreślił, że wizyta
w Polsce przedstawicieli parlamentu gruzińskiego,
a wśród nich także reprezentantów opozycji, jest dowodem bliskości obu państw. Wyraził wdzięczność
za wszystko, co Polska zrobiła dla Gruzji po uzyskaniu przez nią niepodległości. „Przyjechaliśmy, żeby
powiedzieć, iż nowy rząd szuka nowych sposobów

integracji europejskiej. Chcemy budować przyszłość
Gruzji na osiągnięciach poprzedniego rządu, usuwając wszystko, co było złe. Chcemy pokazać, że
Gruzja jest państwem demokratycznym, w którym
działa opozycja, a wspólnym celem jest integracja
z Europą. Chcemy, żeby Gruzja była postrzegana
jako zintegrowana demokracja” – powiedział przewodniczący David Usupashvili. Podkreślił, że Gruzja
jest bardzo zainteresowana polskimi doświadczeniami w budowaniu państwa demokratycznego i przekształcaniu parlamentu we w pełni demokratyczną
instytucję, a także poznaniem procesu ustawodawczego w Polsce.
7 V 2013 r. marszałek Bogdan Borusewicz spotkał
się z delegacją Senatu Królestwa Tajlandii z jej
przewodniczącym Nikomem Wairatpanijem na
czele. Podczas spotkania marszałek Senatu podkreślił, że ostatnio nastąpiło ożywienie w dwustronnych
relacjach politycznych. Wyraził też nadzieję, że ta
pozytywna tendencja będzie kontynuowana, a dobrą okazją do nakreślenia perspektywy rozwoju tych
relacji będzie planowana na początek lipca 2013 r.
pierwsza w historii stosunków między obu państwami wizyta premiera i przedstawicieli tajlandzkiego
rządu w naszym kraju. Jak mówił marszałek, wymiana handlowa między Polską i Tajlandią wynosi około
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1 mld dolarów rocznie, ale potencjał gospodarczy
obu krajów nie jest w pełni wykorzystany, zwłaszcza w sferze inwestycyjnej i wojskowej. Marszałek
zachęcał tajlandzkich inwestorów do większego zaangażowania się w Polsce. Podczas rozmowy marszałek Senatu wyraził także zadowolenie z dobrze
rozwijającej się współpracy parlamentarnej. Przypomniał, że w polskim parlamencie powstała niedawno
polsko-tajlandzka grupa parlamentarna.
Przewodniczący Nikom Wairatpanij stwierdził,
że jego kraj chce rozwijać współpracę z Unią Europejską, a wizyta premier Yingluck Shinawatry przyniesie kolejny impuls w rozwoju stosunków polsko-tajlandzkich. Jak zaznaczył, po tej wizycie Tajowie
lepiej poznają Polskę, a Polacy Tajlandię, zwłaszcza
w dziedzinie inwestycji. Marszałek Bogdan Borusewicz powiedział, że Polacy dość dobrze znają Tajlandię, bo co roku ponad 30 tys. osób spędza w tym
kraju urlop. Tajlandia jest najbardziej znanym krajem
w Azji Południowo-Wschodniej. Marszałek podkreślił, że Tajlandia leży w ważnym miejscu, i zachęcał
tajlandzkich senatorów do podejmowania dalszych
działań na rzecz stabilizacji i wygaszania lokalnych
konfliktów. Marszałek Senatu zadeklarował poparcie
Polski w negocjacjach dotyczących umowy o partnerstwie Tajlandii z Unią Europejską.
Delegacja Senatu Królestwa Tajlandii, przebywająca w Polsce 7–9 V 2013 r., spotkała się też m.in.
z marszałek Sejmu Ewą Kopacz oraz wicepremierem
i ministrem gospodarki Januszem Piechocińskim.
15 V 2013 r. wizytę w Senacie złożył przewodniczący Rady Państwa Sułtanatu Omanu Jahja Mahfud Al-Manthari. Gościa przyjął marszałek Bogdan
Borusewicz. Przewodniczący Jahja Al-Manthari
wyraził nadzieję, że rozmowy z polskimi politykami, m.in. z wicepremierem, ministrem gospodarki
Janusz Piechocińskim, podobnie jak ubiegłoroczne
spotkania marszałka Bogdana Borusewicza w Omanie, dadzą kolejny impuls do rozwoju stosunków politycznych i gospodarczych między obu państwami.
Marszałek Bogdan Borusewicz poinformował, że
jednym z efektów jego wizyty w Omanie jest powołanie w Senacie grupy bilateralnej, której przewodniczącym został senator Michał Seweryński. Marszałek wyraził nadzieję, że podobna grupa powstanie

w parlamencie omańskim. Jak podkreślił, Polska jest
zainteresowana współpracą z Omanem w wielu
dziedzinach gospodarki, m.in. w turystyce, a także
w szkolnictwie wyższym. Zdaniem marszałka rozwojowi wzajemnych kontaktów sprzyja stabilizowanie się sytuacji w rejonie Półwyspu Arabskiego.
Przewodniczący Jahja Al-Manthari stwierdził, że
w interesie jego kraju jest stabilizacja sytuacji w tym
regionie świata. Wyraził jednak przekonanie, że
dalszy postęp będzie możliwy dzięki pomocy międzynarodowej. Podzielił opinię marszałka Bogdana
Borusewicza, że coraz bardziej stabilna staje się sytuacja w Iranie. Poparł także działania Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Podczas rozmowy politycy wymienili także poglądy na
temat sytuacji w Syrii, Afganistanie i Pakistanie.
Delegacja Senatu Królestwa Tajlandii przebywała w Polsce 13–15 V 2013 r. W jej skład wchodzili
członkowie Rady Państwa, reprezentujący komisje: Spraw Społecznych, Zasobów Ludzkich, środków Przekazu i Kultury, Gospodarki i Ustawodawczą. Rada Państwa jest izbą wyższą Zgromadzenia
Omanu, pełniącego w tym kraju funkcję parlamentu. 13 i 14 V 2013 r. delegacja odwiedziła Kraków,
gdzie spotkała się m.in. z wojewodą małopolskim
Jerzym Millerem, rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej prof. Tadeuszem Słomką i rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Wojciechem Nowakiem.
W programie wizyty parlamentarzystów omańskich
oprócz rozmowy z wicepremierem Januszem Piechocińskim znalazły się także spotkania z wicemarszałkiem Sejmu Jerzym Wenderlichem, ministrem
spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim, sędziami Trybunału Konstytucyjnego Wojciechem Hermelińskim i Leonem Kieresem, minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbarą Kudrycką oraz z ministrem
kultury i dziedzictwa narodowego Bogdanem Zdrojewskim.
3 VII 2013 r. marszałek Senatu Bogdan Borusewicz
spotkał się z przewodniczącym Senatu Islamskiej
Republiki Pakistanu Syedem Nayyerem Hussainem Bokharim. Politycy rozmawiali o przemianach
demokratycznych w Pakistanie, o współpracy polsko-pakistańskiej oraz o sytuacji w regionie. Marszałek Bogdan Borusewicz podkreślił, że Pakistan jest
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ważnym partnerem dla Polski w tym regionie, po
obu stronach istnieje duży potencjał w zakresie rozwoju wymiany handlowej i współpracy w dziedzinie
obronności. Poinformował też gościa, że w polskim
parlamencie powstała w czerwcu 2013 r. grupa przyjaźni polsko-pakistańskiej.
Przewodniczący Senatu Islamskiej Republiki Pakistanu wyraził nadzieję, że wizyty na szczeblu parlamentarnym przyczynią się do wzmocnienia wzajemnych relacji. Dodał, że liczy na wsparcie Polski
w negocjacjach z UE w sprawie pakietu GSP+ (The
Generalized System of Preferences), który dotyczy
preferencji celnych dla towarów eksportowanych
z krajów rozwijających się, takich jak Pakistan, na
teren UE. Przewodniczący Senatu podkreślił, że
Pakistan zainteresowany jest rozwojem współpracy handlowej i liczy na polskie inwestycje w Pakistanie. Obiecał stworzenie korzystnych warunków
do inwestowania w sektorze wydobywczym i energetyce. Przewodniczący Syed Nayyer Hussain Bokhari zaznaczył, że jego kraj leży w regionie, który
ma ogromny problem z terroryzmem, i w tej walce,
i w umacnianiu demokracji, konieczne jest wsparcie
Unii Europejskiej. Marszałek Bogdan Borusewicz powiedział, że Polska będzie popierać współpracę Pakistanu z UE. Zdaniem marszałka powinny ją ułatwić
demokratyczne przemiany w Pakistanie. Marszałek
poinformował gościa o możliwościach wymiany
studentów, o szkoleniach w zakresie zarządzania
kryzysowego. Pytał też przewodniczącego pakistańskiego Senatu o sytuację w regionie. Przewodniczący Syed Nayyer Hussain Bokhari podkreślił, że najlepszym rozwiązywaniem wszelkich konfliktów jest
dialog. „Zawsze otwarci jesteśmy na dialog i w ten
sposób chcemy rozwiązać problem Kaszmiru z Indiami, jesteśmy gotowi do negocjacji” – powiedział
przewodniczący. Dodał, że na sytuację w regionie
rzutuje też sytuacja w Afganistanie.
Marszałek podkreślił, że w 2014 r. zostaną wycofane z Afganistanu polskie jednostki wojskowe. Dodał,
że w Afganistanie, zanim wycofają się także Amerykanie, powinno dojść do porozumienia wszystkich
sił i przejęcia kontroli nad państwem przez władze
tego kraju. W przeciwnym razie, zdaniem marszałka,
dojdzie do zaostrzenia konfliktu. Marszałek Senatu
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poruszył także kwestię umowy o pomocy prawnej
i postępów w śledztwie dotyczącym Piotra Stańczaka, polskiego geologa uprowadzonego i zamordowanego przez talibów w 2009 r.
19 IX 2013 r. marszałek Bogdan Borusewicz przyjął przewodniczącego Senatu Islamskiej Republiki
Mauretańskiej Mohameda El Hacena El Hadja. Podczas spotkania marszałek Senatu podkreślił, że wizyta stanowi impuls do rozwoju stosunków między obu
państwami, zwłaszcza gospodarczych. Poinformował
gościa o sytuacji gospodarczej w Polsce, podkreślając,
że nasz kraj od ponad 20 lat notuje stały wzrost mimo
kryzysu w Europie i na świecie. Jak dodał marszałek,
polskie przedsiębiorstwa mogłyby wziąć udział w realizacji projektów mających na celu modernizację Mauretanii. Współpraca dotyczyłaby m.in. przemysłu stoczniowego, rybołówstwa i przetwórstwa ryb, górnictwa,
a także przemysłu zbrojeniowego. Polska jest także zainteresowana współpracą w dziedzinie turystyki. „Polacy” – powiedział marszałek Bogdan Borusewicz –
„szukają nowych miejsc wypoczynku, a jednym z nim
może być Mauretania”. Przewodniczący Mohamed El

Hacen El Hadj zgodził się z opinią, że jego kraj może
być interesującym miejscem dla polskich turystów.
Obecnie z mauretańskiej bazy turystycznej korzystają
przede wszystkim Francuzi. Wskazał również na rolnictwo jako kolejną możliwą dziedzinę współpracy z polskimi firmami. Przewodniczący pytał marszałka o ordynację wyborczą do polskiego Senatu, m.in. o wybory
uzupełniające, a także o sposób procedowania ustaw
przychodzących z Sejmu.
2 X 2013 r. wizytę w Senacie złożył przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier Lászlo
Kövér. Gościa przyjął marszałek Bogdan Borusewicz. Podczas spotkania rozmawiano o współpracy
parlamentarnej w ramach Grupy Wyszehradzkiej,
a także o współdziałaniu w Unii Europejskiej, m.in.
w dziedzinie energetyki i infrastruktury. Przewodniczący węgierskiego parlamentu podkreślił, że Polska
jest strategicznym partnerem Węgier w Europie. Podziękował, iż „Polska stała po stronie Węgier i nawoływała do rzeczowej dyskusji” podczas debat
toczących się w Unii Europejskiej na temat polityki
prowadzonej przez jego kraj w ostatnich latach.
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Marszałek Bogdan Borusewicz podkreślił, że
oba kraje łączą bardzo dobre relacje i równie dobrze układa się ich współpraca w ramach Unii Europejskiej i Grupy Wyszehradzkiej. Jak stwierdził,
będzie wspierał wzmocnienie pozycji tej grupy,
ponieważ kraje w niej zrzeszone mają wspólne interesy i cele, które razem łatwiej osiągać. „Oczekuję inicjatywy Węgier w związku z tym, że sprawują
one obecnie przewodnictwo w tej grupie” – zaznaczył marszałek. Jego zdaniem, celowe byłoby
spotkanie w ramach Grupy Wyszehradzkiej parlamentarnych komisji obrony. Przewodniczący László Kövér poinformował, że Węgry zamierzają powołać stałe forum współpracy przewodniczących
komisji spraw zagranicznych parlamentów państw
Grupy Wyszehradzkiej. Mówił także o planowanym spotkaniu komisji rozwoju terytorialnego,
tak by było możliwe długofalowe projektowanie
współpracy. Politycy rozmawiali także o senackiej
inicjatywie podjęcia w 2014 r. przez polski Sejm
i Senat oraz węgierskie Zgromadzenie Narodowe
wspólnej uchwały w związku z 70. rocznicą śmierci
Henryka Sławika oraz 40. rocznicą śmierci Józsefa
Antalla seniora. W latach 1939–1944 na Węgrzech
uratowali oni wspólnie życie prawie 30 tys. polskich uchodźców, w tym około 5 tys. Żydów.
Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier Lászlo Kövér przebywał w Polsce 2–3 X 2013 r.
Ostatniego dnia w Gdańsku spotkał się m.in. z b. prezydentem Lechem Wałęsą i prezydentem miasta
Pawłem Adamowiczem.
28 X 2013 r. wizytę w Senacie złożył przewodniczący Senatu Rumunii Crin Antonescu wraz z delegacją. Podczas spotkania rozmawiano o współpracy obu państw w ramach Unii Europejskiej,
o wspólnej polityce energetycznej, a także o przygotowywanej w Rumunii reformie samorządowej.
Marszałek Bogdan Borusewicz wyraził nadzieję,
że wizyta przewodniczącego rumuńskiej Izby wyższej przyczyni się do rozwoju rumuńsko-polskiej
współpracy parlamentarnej. Zdaniem Crina Anto-

nescu, członkostwo obu państw w Unii Europejskiej i NATO umożliwia lepszą współpracę i wspólne występowanie na unijnym forum. Jak podkreślił,
obu krajom zależy na jak najszybszym zbliżeniu
państw Partnerstwa Wschodniego do Unii Europejskiej. Marszałek Bogdan Borusewicz zaznaczył, że
ważne jest, by Unia Europejska nie zamykała drzwi
przed nowymi członkami. „W naszym interesie jest,
by kraje, takie jak Ukraina, Mołdawia, Gruzja, były
jak najbliżej UE” – powiedział.
Przewodniczący Crin Antonescu podziękował
za wsparcie Rumunii w jej staraniach o wejście do
strefy Schengen. Marszałek Bogdan Borusewicz
podziękował za opiekę nad mniejszością polską
żyjącą w tym kraju. Uznał te relacje za wzorcowe.
Podczas rozmowy rumuńscy goście poinformowali o przygotowywanej w ich kraju reformie samorządowej. Mówili o związanych z tym problemach,
a także o konieczności zmiany konstytucji. Jak podkreślali, chcieliby wzorować się na polskiej reformie
administracyjnej. Marszałek Bogdan Borusewicz
radził, by reformę przeprowadzić jak najszybciej,
tak by udało się utworzyć duże, silne regiony i nie
pozostawić czasu na ambicjonalne spory lokalnych
polityków. Dodał, że okręgi wyborcze nie muszą
się pokrywać z podziałem administracyjnym. Podczas kampanii promującej reformę, według marszałka, należy podkreślać, że nowy podział oznacza przekazanie części władzy do regionów. Jak
zaznaczył marszałek, utworzenie w Polsce silnych
województw umożliwiło m.in. dobre wykorzystanie środków unijnych. Marszałek Bogdan Borusewicz zadeklarował chęć współpracy na szczeblu
senackich komisji samorządu.
Z przewodniczącym rumuńskiego Senatu Crinem
Antonescu spotkali się również prezydent Bronisław
Komorowski i marszałek Sejmu Ewa Kopacz. Podczas wizyty w Polsce delegacja rumuńskiego Senatu
przebywała też w Krakowie, gdzie spotkała się m.in.
z rektorem, profesorami i studentami Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
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Goście w Senacie
Gośćmi Senatu w 2013 r. byli m.in. laureatka Pokojowej Nagrody Nobla Aung San Suu Kyi, przewodniczący parlamentu Gruzji David Usupashvili i premier
Gruzji Bidzina Iwaniszwili, przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz, parlamentarzyści z Egiptu.
Marszałek Bogdan Borusewicz 21 I 2013 r. spotkał się z przebywającym z oficjalną wizytą w Polsce
prezydentem Mongolii Cachiagijnem Elbegdordżem. W spotkaniu uczestniczył przewodniczący
parlamentarnej grupy polsko-mongolskiej senator
Stanisław Gorczyca. Marszałek Senatu z uznaniem
mówił o przemianach w Mongolii w ostatnich 20 latach, które sprawiły, że kraj ten znalazł się w czołówce państw demokratycznych w Azji. Prezydent
Mongolii złożył na ręce marszałka Bogdana Borusewicza podziękowania za pomoc Polaków, którzy
podzielili się swoimi doświadczeniami w przecho-

dzeniu do systemu demokratycznego i wolnorynkowej gospodarki. Podkreślił, że dużą rolę odegrała w tym działalność polsko-mongolskiej grupy
parlamentarnej. Dodał, że relacje między Mongolią
i Polską stają się coraz żywsze, o czym świadczy
duże zainteresowanie forum gospodarczym w Warszawie. Prezydent Cachiagijn Elbegdordż podkreślił, że polskie firmy są widoczne na rynku mongolskim. Dużym uznaniem konsumentów mongolskich
cieszy się przede wszystkim polska żywność. Omawiając stosunki polityczne, prezydent Mongolii
podzielił pogląd marszałka Bogdana Borusewicza,
że istnieje możliwość współpracy Polski i Mongolii
w dzieleniu się doświadczeniami w przechodzeniu
z systemu totalitarnego do demokratycznego w innych krajach azjatyckich.
Po spotkaniu prezydent Mongolii w towarzystwie
marszałka Bogdana Borusewicza obejrzał wystawę,
zorganizowaną w Senacie, przedstawiającą „kronikę
współczesnej historii Mongolii”.
26 I 2013 r. marszałek Bogdan Borusewicz przyjął
przewodniczącego Dumy Państwowej Federacji
Rosyjskiej Sergieja Naryszkina. Podczas spotkania
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marszałek przypomniał, że współpraca Senatu i jego
odpowiednika – Rady Federacji Rosyjskiej – od kilku
lat intensywnie się rozwija, a jej owocem są coroczne fora regionów, podczas których nawiązano kontakty między polskimi województwami i rosyjskimi
regionami.
Przewodniczący Siergiej Naryszkin stwierdził, że
z satysfakcją odnotował znaczący wzrost obrotów
handlowych między obu krajami. Ubolewał jednak,
że Rosja eksportuje do Polski przede wszystkim surowce i nośniki energetyczne.
Rozmówcy wysoko ocenili rezultaty prac polsko-rosyjskiej grupy ds. spraw trudnych. Jak podkreślili,
osoby zaangażowane w kwestie historii stosunków
polsko-rosyjskich z obu stron „zrobiły dużo dobrego” dla poprawienia tych relacji. Marszałek Bogdan
Borusewicz dodał, że strona polska nadal czeka na
pozostałe akta związane ze zbrodnią katyńską i dokumenty dotyczące tzw. obławy augustowskiej.
„Czekamy także na zakończenie śledztwa w sprawie
katastrofy pod Smoleńskiem” – powiedział marszałek Senatu.
Podczas spotkania rozmawiano również o wymianie kulturalnej. Przewodniczący Dumy poinformował, że w Rosji rok 2015 będzie rokiem polskim,
i wyraził nadzieję, iż planowane imprezy kulturalne
i inne wydarzenia zbliżą oba narody.
28 I 2013 r. marszałek Bogdan Borusewicz spotkał
się z Maią Pandżikidze, minister spraw zagranicznych Gruzji, przebywającą z oficjalną wizytą w Polsce. Rozmawiano o sytuacji wewnętrznej w Gruzji
po wyborach parlamentarnych, przeprowadzonych
w październiku 2012 r., zwycięskich dla koalicji
Gruzińskie Marzenie. W ich wyniku władzę w kraju przejęła opozycja. Minister Maia Pandżikidze
poinformowała, że najważniejszym celem polityki
nowego rządu jest podpisanie umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską przed szczytem Partnerstwa Wschodniego w Wilnie w listopadzie 2013 r.,
wykonanie kolejnego kroku w kierunku integracji
euroatlantyckiej, pogłębienie współpracy z sąsiadami: Armenią, Azerbejdżanem i Turcją oraz po-

SPRAWY MIĘDZYNARODOWE
20 II 2013 r. wizytę w Senacie złożyli brazylijscy senatorowie Acir Gurgacz i Roberto Requiao, członkowie brazylijsko-polskiej grupy parlamentarnej. Przyjął
ich marszałek Bogdan Borusewicz. Podczas rozmowy
podkreślano, że w ostatnich latach znacznie ożywiły
się brazylijsko-polskie kontakty polityczne i gospodarcze, a oba kraje są dla siebie coraz ważniejszymi
partnerami. Senator Roberto Requiao stwierdził, że
w Brazylii uważnie obserwowane są zmiany zachodzące w Polsce i podejmuje się starania w celu zacieśnienia współpracy gospodarczej i kulturalnej. Jak

prawienie relacji z Rosją. Minister Maia Pandżikidze
zapewniła marszałka, że Gruzja nie zejdzie z drogi
budowy demokratycznego państwa.
6 II 2013 r. marszałek Bogdan Borusewicz przyjął przebywającą w Polsce z oficjalną wizytą Maríę
Ángelę Holguín Cuéllar, minister spraw zagranicznych Kolumbii. Marszałek wyraził zadowolenie, że
w Kolumbii doszło do wyciszenia wewnętrznego
konfliktu zbrojnego. Przedstawiając obecną sytuację
w swoim kraju, minister María Ángela Holguín Cuéllar podkreśliła, że od 10–12 lat podejmowane są intensywne działania, aby Kolumbia stała się bezpiecznym krajem. „Postęp jest widoczny, co ma wyraz
w rozwoju gospodarczym. Jesteśmy trzecią gospodarką w regionie” – powiedziała minister. Dodała, że
przed rządem Kolumbii stoją obecnie 3 wyzwania:
utrzymanie bezpieczeństwa, porozumienie z lewicową organizacją Rewolucyjne Siły Zbrojne Kolumbii (FARC) i sprawy społeczne, czyli podnoszenie
standardu życia mieszkańców. Jej zdaniem zawarcie
porozumienia o wolnym handlu zapewni Kolumbii
dalszy rozwój gospodarczy. Marszałek Bogdan Borusewicz zapewnił minister, że Polska, w tym Senat,
opowie się za przyjęciem tego porozumienia.
Minister María Ángela Holguín Cuéllar podkreśliła,
że jej wizyta w Polsce świadczy o tym, iż Kolumbia jest
zainteresowana zacieśnieniem więzi gospodarczych
między obydwoma państwami i przyciągnięciem do jej
kraju inwestorów zagranicznych, w tym z Polski. Jako
możliwe pola współpracy z Europą wskazała przede
wszystkim górnictwo i projekty infrastrukturalne.

dodał, to szczególnie ważne dla stanu Parana, który
reprezentuje w brazylijskim Senacie, ponieważ w tym
regionie żyje dużo Brazylijczyków pochodzenia polskiego. Marszałek Bogdan Borusewicz wyraził zadowolenie, że Polonia brazylijska może czerpać korzyści
ze wzrostu gospodarczego swojej nowej ojczyzny.
27 II 2013 r. marszałek Bogdan Borusewicz spotkał
się z przebywającym z oficjalną wizytą w Polsce ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Leonidem Kożarą. Rozmawiano o warunkach, jakie muszą zostać
spełnione, aby Unia Europejska podpisała z Ukrainą
umowę stowarzyszeniową i umowę o wolnym handlu. Marszałek Senatu podkreślił, że Polska wspiera
Ukrainę w jej drodze do Unii Europejskiej. Wyraził
nadzieję, że starania te doprowadzą do konkretnych
rezultatów.
Minister Leonid Kożara podziękował za wsparcie
okazywane przez Polskę na forum europejskim. Wyraził przekonanie, że po podpisaniu umowy stowa-
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rzyszeniowej z Unią Europejską współpraca Ukrainy
z Polską nabierze nowych treści. „Wtedy będzie nam
potrzebne doświadczenie Polski” – podkreślił.
W trakcie spotkania marszałek Senatu podniósł
kwestię przebywającej w więzieniu byłej premier
Ukrainy Julii Tymoszenko. „Jeśli sytuacja nie zmieni
się, to nie wiem, czy uda się nam przekonać partnerów z UE do podpisania umowy stowarzyszeniowej”
– zaakcentował marszałek Bogdan Borusewicz. Minister Leonid Każara powiedział, że stowarzyszenie
się Ukrainy z Unią Europejską jest skomplikowanym
procesem politycznym, ale jego kraj zrobi wszystko,
aby przeszkody natury prawnej w zbliżaniu się do
Unii zostały usunięte.
15 III 2013 r. marszałek Bogdan Borusewicz przyjął przebywającego z oficjalną wizytą w Polsce
przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego
Wietnamu Nguyễn Sinh Hùnga. Przewodniczący
wietnamskiego parlamentu podziękował za wyrazy
sympatii i przyjaźni okazywane przez Polaków jego
narodowi w czasie wojny i wsparcie w odbudowie
kraju. Powiedział, że Wietnam wysoko ceni Polskę
i rolę, jaką odgrywa ona w Unii Europejskiej. Przewodniczący Nguyễn Sinh Hùng poprosił o wspiera-

nie Wietnamu w staraniach o wejście do strefy wolnego handlu oraz utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa
w Azji Południowo-Wschodniej. Podziękował także
marszałkowi Bogdanowi Borusewiczowi za opiekę
państwa polskiego nad Wietnamczykami mieszkającymi w naszym kraju. Jak się szacuje, to grupa około
20 tys. osób.
Marszałek Senatu z uznaniem mówił o szybkim
wzroście gospodarczym Wietnamu, o dokonujących
się w tym kraju i całym regionie zmianach politycznych. Zwrócił też uwagę na niepokojące zjawiska,
czego przykładem jest napięcie na Półwyspie Koreańskim oraz w rejonie Morza Południowochińskiego.
Dodał, że zmiany w Wietnamie idą w dobrym kierunku. „Doceniamy, że poszerzona została strefa
wolności” – powiedział. Przypomniał jednocześnie,
że ostatnio odbyło się kilka procesów politycznych.
„Jesteście coraz silniejszym państwem wewnętrznie,
możecie więc poszerzyć obszar swobód obywatelskich” – dodał. Przewodniczący Nguyễn Sinh Hung
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poinformował marszałka, że w Wietnamie trwają
prace nad zmianą konstytucji. Jej projekt zawiera
nowy rozdział o prawach człowieka, a propozycje
zmian będą przedmiotem debaty w parlamencie.
Projekt jest także opiniowany przez społeczeństwo,
w tym również przez Wietnamczyków żyjących
poza granicami kraju.
22 III 2013 r. marszałek Bogdan Borusewicz spotkał się z prezydentem Węgier Jánosem Áderem.
W spotkaniu uczestniczyli też senatorowie Dorota
Czudowska i Piotr Zientarski. Rozmawiano o polsko-węgierskiej współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej i Unii Europejskiej. Prezydent János Áder
złożył marszałkowi Senatu gratulacje z okazji sukcesu osiągniętego przez Polskę w czasie ostatnich
negocjacji dotyczących budżetu Unii Europejskiej
na lata 2014–2020. Obaj politycy uznali, że powodzenie w negocjacjach było udziałem wszystkich
krajów Grupy Wyszehradzkiej, w dużej mierze dzięki ich współpracy.

25 III 2013 r. wizytę w Senacie złożył przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Wołodymyr Rybak. Gościa przyjął marszałek Bogdan Borusewicz.
Politycy rozmawiali przede wszystkim o integracji
Ukrainy z Unią Europejską. Przewodniczący Wołodymyr Rybak podziękował władzom polskim za
wspieranie unijnych aspiracji jego kraju. Jak zapewnił,
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przyjęcie przez Ukrainę strategicznego kierunku,
zmierzającego do integracji europejskiej, jest niepodważalne. Dodał, że opowiadają się za tym jednoznacznie prezydent, rząd i parlament. Priorytetem
Ukrainy pozostaje podpisanie umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Ważną sprawą jest zniesienie wiz dla obywateli ukraińskich, aby mieli możliwość swobodnego podróżowania do krajów Unii
Europejskiej. Marszałek Bogdan Borusewicz wyraził
opinię, że Ukraina nie powinna odkładać na później
decyzji o podpisaniu umowy stowarzyszeniowej, bo
– jak podkreślił – czas w polityce bardzo się liczy.
Argumentował, że jeżeli Polska nie wstąpiłaby do
Unii Europejskiej w odpowiednim czasie, to dziś, gdy
świat, w tym także państwa członkowskie, przeżywa kryzys gospodarczy, niełatwo byłoby przekonać
partnerów do rozszerzenia Unii.
25 III 2013 r. marszałek Bogdan Borusewicz spotkał się z przewodniczącym litewskiego Sejmu
Vydasem Gedvilasem. Marszałek Senatu wyraził
nadzieję, że powstanie nowej koalicji rządzącej na
Litwie stanowi dobry prognostyk współpracy i usunięcia problemów, które utrudniają relacje polsko-litewskie. Jak zaznaczył przewodniczący Vydas
Gedvilas, w skład koalicji wchodzi Akcja Wyborcza
Polaków na Litwie. Zdaniem obu polityków udział
przedstawicieli mniejszości polskiej w obecnym rządzie litewskim powinien tę współpracę ułatwić.
Podczas rozmowy wiele miejsca poświęcono spotkaniu przewodniczących izb parlamentów Polski,
Litwy i Ukrainy. Jak podkreślił marszałek Bogdan
Borusewicz, zgromadzenie, w którym uczestniczą
2 kraje należące do Unii Europejskiej i aspirująca do
zacieśnienia związków ze strukturami unijnymi Ukraina, jest jedyną formą współpracy parlamentarnej
3 państw jednocześnie.

droższego niż ludzkie życie i nikt nie ma prawa go
odbierać, mogą być urzeczywistnione wtedy, gdy
zostanie zrealizowany postulat utworzenia Europy ponad granicami. Dodał, że ta idea nie zwalnia
Niemców od szczególnej odpowiedzialności, jeśli
chodzi o przyszłość Europy.
Marszałek Senatu powiedział, że doświadczenia
historyczne Polaków mocno związały Polskę z Unią
Europejską. „My widzimy Unię nie tylko jako obszar
wolnego rynku, dla Polaków Unia to coś więcej. To
organizm, który promuje wartości demokratyczne,
wolność, dlatego uważałem, że warto być w Unii
nie tylko ze względów gospodarczych” – podkreślił
marszałek.
Obaj rozmówcy dyskutowali także o budżecie
Unii Europejskiej, sytuacji na Cyprze i konferencji
przewodniczących parlamentów narodowych UE
w Nikozji.
21 IV 2013 r. wicemarszałek Jan Wyrowiński
spotkał się z przewodniczącą Europejskiego Stowarzyszenia Byłych Parlamentarzystów Państw
Członkowskich Rady Europy Mechtild de Jong.
W spotkaniu uczestniczyli marszałek Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich prof. Jerzy Jaskiernia
i senator V kadencji prof. Czesława Christowa. Rozmawiano o roli byłych parlamentarzystów w propagowaniu i umacnianiu idei zjednoczonej Europy.
Zdaniem wicemarszałka Jana Wyrowińskiego win-

19 IV 2013 r. marszałek Bogdan Borusewicz spotkał się z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Martinem Schulzem, który przyjechał do
Polski na obchody 70. rocznicy wybuchu powstania
w warszawskim getcie. Podczas rozmowy obaj politycy nawiązali do uroczystości przed pomnikiem
Bohaterów Getta. Zdaniem przewodniczącego Martina Schulza słowa, które tam padły, że nie ma nic
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no to być ważne pole aktywności stowarzyszenia,
szczególnie w czasie kryzysu, który dotyka Unię
Europejską. Omawiając działalność stowarzyszenia,
Mechtild de Jong podkreśliła, że zajmuje się ono
głównie monitorowaniem sytuacji, w jakiej znajdują
się byli parlamentarzyści.
24 IV 2013 r. marszałek Bogdan Borusewicz przyjął arcybiskupa Jana Martyniaka, metropolitę
przemysko-warszawskiego obrządku greckokatolickiego. Podczas rozmowy poruszono sprawę przekazania Domu Polskiego tamtejszej Polonii przez
radę miasta Lwowa. Problemem jest nieuregulowana
własność działki, na której stoi budynek. Rozmówcy poruszyli także kwestie dotyczące obchodów
70. rocznicy mordów na Wołyniu. Marszałek Senatu poinformował metropolitę o przygotowywanych
z tej okazji uchwałach Sejmu i Senatu.

24 V 2013 r. marszałek Bogdan Borusewicz spotkał się z prezydentem Republiki Czeskiej Milošem
Zemanem. Politycy rozmawiali o relacjach dwustronnych, współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej,
a także o Partnerstwie Wschodnim i polityce energetycznej. Marszałek Senatu podziękował władzom
Republiki Czeskiej za stworzenie polskiej mniejszości w Czechach warunków do swobodnego rozwoju.
Wspomniał, że wprawdzie jest jeden problem, związany z odebraniem własności naszej mniejszości na
podstawie dawnych dekretów, ale dodał, że to nie
kwestia dominująca. Marszałek wyraził zadowolenie z faktu, że dobrze przebiega współpraca między
obu państwami w ramach Grupy Wyszehradzkiej.
Prezydent Miloš Zeman podkreślił, że dla Polski
i Czech ważne jest wzmocnienie energetyczne.
Wyraził zadowolenie, że polskie władze mają przy-

16 V 2013 r. marszałek Bogdan Borusewicz spotkał się z grupą kilkunastu studentów z Białorusi,
Mołdawii i Ukrainy. Marszałek Senatu przypomniał
polską drogę do wolności i okoliczności odrodzenia Senatu. Mówił też o kompetencjach wyższej
izby polskiego parlamentu. Następnie odpowiadał
na liczne pytania dotyczące przeprowadzonych
w Polsce po 1989 r. reform gospodarczych, konsekwencji przystąpienia do NATO i wstąpienia do
Unii Europejskiej. W trakcie spotkania poruszano również tematy związane z bezpieczeństwem
energetycznym Polski i krajów Europy Wschodniej,
a także tragedii wołyńskiej.

chylny stosunek do energetyki jądrowej. Zaznaczył,
że Czechy zainteresowane są współpracą w tym zakresie. Politycy wymienili także poglądy w sprawie
Partnerstwa Wschodniego i roli, jaką odgrywa w nim
Ukraina, a także na temat możliwego rozwoju sytuacji w związku z unijnymi aspiracjami Ukrainy.
24 V 2013 r. wizytę w Senacie złożyła grupa parlamentarzystów z Egiptu. Gości przyjął marszałek
Bogdan Borusewicz. Rozmawiano o polskich doświadczeniach w związku ze zmianą systemu polityczno-gospodarczego, jaka dokonała się w naszym
kraju w ostatnim ćwierćwieczu. Jak podkreślił marszałek Senatu, sytuacja w Egipcie przypomina tę,
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jaka miała miejsce w Polsce w latach 1980–1981.
Jego zdaniem rewolucje dokonujące się w Afryce
Północnej, obejmujące kraje arabskie, są kolejną falą
powiewu wolności. Marszałek Bogdan Borusewicz
przypomniał, że w połowie lat siedemdziesiątych
XX w. upadły dyktatury w Ameryce Południowej,
w latach osiemdziesiątych – w Europie środkowowschodniej, a obecnie jesteśmy świadkami trzeciej
fali wolności, która przepływa przez kraje arabskie.
W opinii marszałka te rewolucje pokazały, że wszędzie społeczeństwa oczekują wolności i demokracji.
Nie przeszkadzają tym oczekiwaniom różnice religijne, światopoglądowe, historia czy usytuowanie geograficzne. Według marszałka Bogdana Borusewicza
wolność i demokracja stwarzają nowe wyzwania
i problemy, które dotyczą m.in. zmian strukturalnych
w gospodarce czy roli Kościoła w państwie.
Podczas rozmowy parlamentarzyści egipscy pytali o kompetencje polskiego Senatu i Sejmu, rolę
Kościoła katolickiego, kwestie rozliczenia z dawnym
reżimem. Jak podkreślali, zmiany w Polsce i Egipcie
są bardzo podobne. „Wasze doświadczenia są nam
potrzebne, aby zmieniał się nasz kraj” – mówili egipscy goście.
18 VI 2013 r. marszałek Bogdan Borusewicz
spotkał się z Leonidem Krawczukiem, przewodniczącym obywatelskiego komitetu „Pojednanie
między narodami”, prezydentem Ukrainy w latach
1991–1994. Pytany o prace nad zmianami w ukraińskiej konstytucji i zmiany w ustawodawstwie,
umożliwiające stowarzyszenie z UE, Leonid Krawczuk stwierdził, że obecnie trwają prace nad zmianą konstytucji z 1996 r., gdyż Sąd Konstytucyjny
Ukrainy orzekł, że konstytucja z 2004 r. została
uchwalona niezgodnie z obowiązującym prawem.
Podkreślił, że przygotowano reformę sądownictwa, a obecnie trwają prace nad reformą samorządu terytorialnego. Poinformował, że pod koniec
czerwca 2013 r. parlament oceni koncepcję zmian
w konstytucji, także pod kątem stowarzyszenia
z Unią Europejską. Marszałka Bogdana Borusewicza
interesowało, czy w pracach nad zmianami w konstytucji bierze udział opozycja. „Opozycja w naszym
kraju nie jest konstruktywna” – powiedział Leonid
Krawczuk. Jak zaznaczył, opozycja odrzuciła pro-

pozycję współpracy nad zmianami w konstytucji.
W ocenie byłego prezydenta Ukrainy, stanowiska
partii rządzącej i opozycji są bardzo rozbieżne, kompromis jest trudny do osiągnięcia.
Marszałek Senatu pytał także o reformę systemu wyborczego i ustawę o prokuraturze. Apelował
o przyspieszenie prac nad tymi ustawami, niezbędnymi do podpisania umowy stowarzyszeniowej
i umowy o strefie wolnego handlu. Ukraiński polityk
zapewnił, że parlament ukraiński zdąży przeprowadzić wymagane zmiany i listopad 2013 r. będzie miał
dla jego kraju znaczenie historyczne.
Podczas rozmowy Leonid Krawczuk podkreślił,
że stosunki ukraińsko-polskie są wzorcowe. Wyraził
jednocześnie obawę, że cieniem na wzajemnych relacjach mogą położyć się planowane w Polsce obchody 70. rocznicy wydarzeń na Wołyniu. Podkreślił, że
niezależnie od tego, jak trudna była nasza historia, nie
powinno to zakłócać obecnych stosunków. Marszałek Bogdan Borusewicz stwierdził, że jako historyk ma
swoją ocenę wydarzeń na Wołyniu. „Jako polityk zawsze patrzę w przyszłość” – podkreślił. Poinformował
gościa, że zarówno w Sejmie, jak i w Senacie są projekty uchwał w tej sprawie. Marszałek zaznaczył, że
w uchwałach tych nie oskarża się o mord społeczeństwa ukraińskiego, tylko konkretne formacje. Wyraził nadzieję, że uchwały rocznicowe nie będą miały
wpływu na obecne relacje polsko-ukraińskie. Dodał,
że zostały one wniesione do Sejmu i Senatu zgodnie
z oczekiwaniami społecznymi.
25 VI 2013 r. marszałek Bogdan Borusewicz spotkał się z przebywającym z oficjalną wizytą w Polsce prezydentem Armenii Serżem Sarkisjanem.
W spotkaniu uczestniczył także senator Łukasz Abgarowicz. Rozmowa polityków koncentrowała się
na problemach międzynarodowych. Dyskutowano
o sytuacji na Zakaukaziu, a zwłaszcza w Górskim
Karabachu – terytorium spornym pomiędzy Armenią
a Azerbejdżanem. Prezydent Serż Sarkisjan przedstawił historię konfliktu i możliwości jego pokojowego zakończenia. Marszałek Bogdan Borusewicz
życzył Ormianom, aby region Górskiego Karabachu
stał się oazą spokoju i pokoju. Opowiedział się za
rozwojem współpracy gospodarczej i politycznej
pomiędzy obydwoma państwami.
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28 VI 2013 r. wizytę w Senacie złożył zwierzchnik ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego
abp Światosław Szewczuk. W spotkaniu uczestniczyli także wszyscy metropolici Kościoła greckokatolickiego w Europie. Marszałek Bogdan
Borusewicz podkreślił, że ogłoszenie wspólnej
deklaracji Kościoła katolickiego w Polsce oraz
greckokatolickiego i rzymskokatolickiego na Ukrainie z okazji 70. rocznicy zbrodni wołyńskiej jest
ważne nie tylko dla Kościołów, ale też dla Polaków i Ukraińców, znajdzie również ważne miejsce
w historii obu narodów.
Arcybiskup światosław Szewczuk powiedział,
że chrześcijanie muszą dać świadectwo wiary,
żeby emocje związane z relacjami polsko-ukraińskimi nie były negatywne. Zwierzchnik ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego podziękował marszałkowi Senatu za takie „moderowanie
sentymentami, żeby skrajne nastroje nie wzięły
góry”. Oświadczył, że przyjechał do Polski, aby
bronić obrazu Ukrainy, na Ukrainie zaś broni
obrazu Polski i Polaków. Dodał, że sprawa polsko-ukraińskiego pojednania nie może być oddana tylko w ręce polityków, żeby nie używali jej
w walce politycznej.
Nawiązując do tragedii na Wołyniu, marszałek
Bogdan Borusewicz powiedział, że jest ona obecna w pamięci wielu polskich rodzin, w przeszłości
pamięć ta była jednak tłumiona. Marszałek Senatu
wyraził przekonanie, że dzięki Kościołom w Polsce
i na Ukrainie skrajne wypowiedzi będą coraz mniej
słyszalne.

19 VI 2013 r. wizytę w Senacie złożył premier
Gruzji Bidzina Iwaniszwili. Podczas spotkania
z marszałkiem Bogdanem Borusewiczem poinformował o sytuacji w Gruzji po wyborach parlamentarnych, w wyniku których kierowana przez
niego partia opozycyjna objęła władzę. Premier
podkreślił, że celem jego rządu jest zbliżenie Gruzji do struktur europejskich. Gruzja jest jednym
z 3 krajów, które – oprócz Armenii i Mołdawii –
mają podczas szczytu Partnerstwa Wschodniego
w Wilnie parafować umowy stowarzyszeniowe
z Unią Europejską.
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Marszałek Bogdan Borusewicz powiedział, że
wśród europejskich obserwatorów sceny politycznej i opinii publicznej na Zachodzie niepokój budzą
aresztowania członków poprzedniej ekipy rządzącej
związanej z prezydentem Micheilem Saakaszwilim.
Premier Bidzina Iwaniszwili podkreślił, że obecna
władza jest demokratyczna i będzie dbać o ład konstytucyjny w kraju. Marszałek Bogdan Borusewicz
stwierdził, że ważne jest, aby Gruzja dążyła do stworzenia systemu demokratycznego obowiązującego
w krajach Zachodu. Gruzja idzie w tej dziedzinie
w dobrym kierunku, bo nie wszędzie jest tak, że rządy, przegrywając wybory, oddają władzę opozycji.
Przypomniał, że Polska wysłała na gruzińskie wybory dużą liczbę obserwatorów, także parlamentarzystów, i ich ocena przebiegu kampanii wyborczej
i wyborów była pozytywna. Dodał, że „zwycięskie
ugrupowanie powinno szanować tych, którzy przegrali, w przeciwnym razie Gruzja będzie podzielona, a zwycięzcy powinni w społeczeństwie podziały
zasypywać”. Marszałek Senatu zapewnił premiera
o wsparciu Polski w ubieganiu się Gruzji o członkostwo we wszystkich strukturach europejskich. Opowiedział się także za suwerennością i jednolitością
terytorialną Gruzji.
8 VII 2013 r. marszałek Bogdan Borusewicz przyjął przebywającego w Polsce z oficjalną wizytą prezydenta Grecji Karolosa Papouliasa. W spotkaniu
uczestniczyli również wicemarszałek Sejmu Wanda
Nowicka oraz senatorowie Marek Borowski i Bogdan Klich.
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22 VII 2013 r. wicemarszałek Stanisław Karczewski spotkał się z przebywającym z oficjalną wizytą
w Polsce przewodniczącym Izby Deputowanych
Wielkiego Księstwa Luksemburga Laurentem Mosarem. W spotkaniu uczestniczyli także senatorowie
Michał Seweryński i Marek Ziółkowski. Rozmowa
polityków koncentrowała się wokół spraw związanych z aktualną sytuacją polityczną w Polsce. Przewodniczący Laurent Mosar pytał o rodowód 2 obecnie największych na polskiej scenie politycznej partii
– PO i PiS oraz o różnice programowe między nimi.
Wicemarszałek Stanisław Karczewski podkreślił,
że oba stronnictwa mają korzenie solidarnościowe,
a ich drogi rozeszły się po wyborach parlamentarnych w 2005 r., kiedy nie udało się utworzyć wspól-

nego rządu. Z biegiem czasu polaryzacja stanowisk
liderów obu partii nasilała się, a podziały stały się
coraz wyraźniejsze. Przewodniczącego Izby Deputowanych Luksemburga interesował także stan
stosunków polsko-rosyjskich. Wicemarszałek stwierdził, że są one zdeterminowane sytuacją po katastrofie smoleńskiej i faktem, iż strona rosyjska nie wydała
Polsce do tej pory wraku samolotu i czarnych skrzynek, co ma wpływ na postępy pracy prokuratury. Na
te relacje ma też wpływ wybudowanie przez Rosję
– z pominięciem Polski – rurociągu północnego pod
dnem Bałtyku. Wicemarszałek podkreślił, że Polska
dąży do tego, aby stosunki z Rosją były przyjazne
i coraz lepsze. Senator Marek Ziółkowski stwierdził,
że w przeszłości Rosja wykorzystywała w relacjach
międzynarodowych swoją niemal monopolistyczną pozycję dostawcy surowców energetycznych.
To powinno się zmienić, ponieważ Polska wkrótce
zakończy budowę gazoportu w świnoujściu, dzięki
czemu będzie mogła odbierać gaz skroplony od innych dostawców.
25 VII 2013 r. przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej senator Marek Ziółkowski przyjął
delegację Izby Reprezentantów Malezji z jej wiceprzewodniczącym Datukiem Ronaldem Kiandee. Rozmawiano o podobieństwach i różnicach
między systemami parlamentarnymi obu krajów,
a także perspektywach dwustronnej wymiany handlowej.

Datuk Ronald Kiandee, członek Frontu Narodowego – UNMO (United National Malay Organisation – Zjednoczona Narodowa Organizacja Malajów), najważniejszej partii koalicji rządzącej, zwrócił
uwagę, że w wyborach parlamentarnych w maju
2013 r., przeprowadzonych w 1-mandatowych okręgach wyborczych, potwierdziły się polaryzacja malezyjskiej sceny politycznej i wzrost popularności
opozycji, szczególnie w miastach. Na wsi nadal dominują zwolennicy koalicji rządzącej Malezją. Mimo
że większość obywateli oddała głosy na przedstawicieli opozycji, na skutek obowiązywania systemu
1-mandatowego w wyborach zwyciężył rządzący
Front Narodowy. Senator Marek Ziółkowski podkreślił stabilność polskiej sceny politycznej. Jak stwierdził, pierwszy raz po 1989 r. premier i rząd sprawują
władzę już 2. kadencję.
Podczas spotkania omówiono również polsko-malezyjskie relacje gospodarcze ze szczególnym
uwzględnieniem wymiany handlowej, której saldo
jest od lat ujemne dla Polski. Parlamentarzyści zgodzili się co do potrzeby rozwoju współpracy naukowo-technicznej, edukacyjnej, turystycznej, gospodarczej, m.in. w przemyśle lotniczym i obronnym.
19 VIII 2013 r. w Senacie wizytę marszałkowi Bogdanowi Borusewiczowi złożyła Barbara Mikulski,
amerykańska działaczka polonijna polskiego pochodzenia, senator ze stanu Maryland, członkini Partii
Demokratycznej. Była inicjatorką poprawki, która
umożliwia włączenie polskich obywateli do programu
ruchu bezwizowego. Dziękując za spotkanie, senator
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Barbara Mikulski powiedziała, że cieszy się bardzo, iż
może rozmawiać z kimś, kto, gdy powstawała „Solidarność”, gdy rodziła się nowa Polska, był w Gdańsku. Podkreśliła, że Polsce należą się gratulacje za to,
iż jest siłą sprawczą demokratycznych przemian w całym regionie Europy środkowowschodniej.
W imieniu Senatu USA senator Barbara Mikulski
na ręce marszałka Bogdana Borusewicza przekazała
podziękowanie za wsparcie, jakiego Polska udzieliła
Amerykanom podczas wojny w Afganistanie. „Wszyscy Amerykanie są Polakom wdzięczni” – podkreśliła. Zapewniła marszałka Bogdana Borusewicza, że
po przyjęciu przez amerykański Senat poprawki do
ustawy imigracyjnej Polska zostanie włączona do
programu bezwizowego. Projekt poprawki znajduje
się w Izbie Reprezentantów.
Podczas spotkania rozmawiano także o sytuacji
na Bliskim Wschodzie. Z niepokojem mówiono
o rozwoju wypadków w Egipcie.
4 IX 2013 r. wizytę w Senacie złożył prezydent
Indonezji Susilo Bambang Yudhoyono. Podkreślając dobre relacje między obydwoma państwami,
stwierdził, że wzajemnym stosunkom trzeba nadawać nowe impulsy, wzmacniać dwustronne kontakty
nie tylko na szczeblu rządowym, ale także parlamentarnym, gospodarczym i społecznym. Temu celowi
służy obecna wizyta delegacji Indonezji w Polsce,
w skład której wchodzą członkowie rządu, parlamentarzyści i przedsiębiorcy.
Marszałek Bogdan Borusewicz podkreślił, że Indonezja jest dla Polski interesującym partnerem gospodarczym, obecny poziom wymiany handlowej
nie odpowiada jednak możliwościom obu krajów. Jej
wartość wynosi nieco ponad 500 mln dolarów. Jak
dodał marszałek, korzystne perspektywy współpracy rysują się w dziedzinie gospodarki żywnościowej,
wojskowości i w branży turystycznej. Polska jest też
zainteresowana wspieraniem procesów demokratycznych w Azji Południowo-Wschodniej.
Prezydent Susilo Yudhoyono przypomniał, że
zarówno Polska, jak i Indonezja przeszły proces
transformacji. Oba państwa są demokratyczne,
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wspólnie powinny więc wspierać przemiany zachodzące w południowo-wschodnim rejonie Azji.
Marszałek Bogdan Borusewicz zaznaczył, że stara
się aktywnie uczestniczyć w promowaniu przemian
demokratycznych w krajach Afryki Północnej i Azji
Południowo-Wschodniej, choć efekty tych starań na
razie nie są zadowalające.
5 IX 2013 r. marszałek Bogdan Borusewicz spotkał się z przebywającym z oficjalną wizytą w Polsce przewodniczącym Skupsztiny (parlament)
Czarnogóry Ranko Krivokapicem. Przewodniczący podziękował marszałkowi Senatu za wspieranie
jego kraju w dążeniu do integracji z Unią Europejską i strukturami NATO. Podkreślił, że wejście do
tych organizacji jest dla Czarnogóry „absolutnym

priorytetem”. Jak dodał, Czarnogóra jest „ostatnim
niezabezpieczonym skrawkiem Adriatyku”. Ranko
Krivokapic wyraził przekonanie, że jego kraj zostanie zaproszony do NATO na najbliższym szczycie
sojuszu, ponieważ jest wiarygodnym partnerem.
Przypomniał, że Czarnogóra wysłała swoich żołnierzy do Afganistanu, jest także wiodącym państwem
kandydującym do UE.
Marszałek Bogdan Borusewicz podkreślił, że Polska nadal będzie wspierać Czarnogórę w jej drodze
do Unii i NATO, gdyż „członkostwo w tych strukturach stabilizuje cały region”. Podczas spotkania rozmawiano także o współpracy Polski i Czarnogóry
w ramach Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy
w Europie.
9 IX 2013 r. wizytę w Senacie złożył premier Mołdawii Iurie Leanca. Podczas spotkania marszałek
Bogdan Borusewicz z zadowoleniem zauważył, że
kryzys polityczny, jaki miał miejsce w Mołdawii wiosną 2013 r., został rozwiązany. Wyraził też nadzieję,
że umowa o stowarzyszeniu Mołdawii z Unią Europejską zostanie podpisana podczas szczytu UE w Wilnie.
Marszałek Senatu przypomniał, że Mołdawia od kilku
lat aktywnie uczestniczy w programie Partnerstwa
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Wschodniego, a stowarzyszenie tego kraju ze strukturami Unii będzie wspólnym sukcesem.
Premier Iurie Lanca zgodził się z opinią, że stosunki między obydwoma państwami są bardzo dobre, chociaż – jak podkreślił – Mołdawia oczekuje
rozwoju relacji gospodarczych. Po raz kolejny potwierdził wolę ścisłej współpracy z Unią Europejską
w każdej dziedzinie.
Podczas spotkania rozmawiano także o sytuacji
wewnętrznej w Mołdawii. Marszałek Bogdan Borusewicz podziękował rządowi tego kraju za wspieranie Polonii mołdawskiej, stwarzanie dobrych warunków do rozwoju kultury i języka polskiego. Premier
Iurie Lanca zadeklarował, że jego kraj nadal będzie
wspierać Polonię.
11 IX 2013 r. marszałek Bogdan Borusewicz spotkał się z przebywającą z wizytą w Polsce przewodniczącą Narodowej Ligi na rzecz Demokracji Birmy,
laureatką Pokojowej Nagrody Nobla Aung San
Suu Kyi. Marszałek Bogdan Borusewicz wyraził zadowolenie z postępujących zmian w Birmie. Zadeklarował, że Polska będzie wspierać zmiany w tym
kraju na drodze ku demokratycznemu światu.
Przedstawiając sytuację w Birmie, Aung San Suu
Kyi podkreśliła, że opozycja ma jeszcze sporo pracy, zanim można będzie powiedzieć, iż Birma jest
demokratyczna. Wyraziła przekonanie, że stawiane
cele uda się osiągnąć. W opinii Aung San Suu Kuyi,
władze Birmy są niechętne zmianom. Reformy zostały zapoczątkowane, ale – jak podkreśliła – „nie
idą tak, jak byśmy sobie życzyli”. Dodała, że głów-

ną przeszkodą w procesie demokratyzacji Birmy jest
obecnie obowiązująca konstytucja, a na jej zmianę
nie zgadza się prezydent. Aung San Suu Kyi wyjaśniła, że konstytucja jest niedemokratyczna, ponieważ zapisano w niej uprawnienia wojska do przejmowania władzy, kiedy uzna ono, że wymaga tego
sytuacja, czyli kiedy tylko będzie tego chciało. Jak
mówiła, w Birmie jeden człowiek – prezydent – ma
więcej władzy niż cała reszta społeczeństwa. Dodała, że opozycji birmańskiej zależy na tym, aby kraje
demokratyczne głośno mówiły o konieczności zmiany obecnej konstytucji. Apelowała do demokratycznego świata o „ostrożność w admirowaniu niby wielkich reform dokonujących się w Birmie”. Jej zdaniem
społeczeństwa demokratyczne nie powinny dawać
się ponieść nadmiernemu optymizmowi dotyczącemu rozwoju sytuacji w Birmie. „Kraje demokratyczne powinny zachęcać rząd Birmy do reform. Nadszedł czas, żeby świat powiedział, iż zakończył się
czas intencji, a nadszedł czas działań” – powiedziała
Aung San Suu Kyi.
19 IX 2013 r. marszałek Bogdan Borusewicz spotkał się z sekretarzem generalnym Rady Europy
Thorbjørnem Jaglandem. Podczas spotkania politycy omówili kwestie związane z przestrzeganiem
praw człowieka i wdrażaniem demokratycznych
rozwiązań systemowych na Ukrainie, Białorusi,

w Mołdawii i Gruzji. Marszałek Senatu podkreślił,
że Rada Europy jest dla Polski bardzo ważną organizacją, choćby z tego powodu, że u granic naszego
kraju jest państwo, które ma problemy z przestrzeganiem praw człowieka, a wymiar sprawiedliwości
jest tam wykorzystywany w polityce wewnętrznej. Marszałek zadeklarował też, że Polska będzie
wspierać zapoczątkowane reformy Rady Europy
i Trybunału Praw Człowieka. Dodał, że nasz kraj
liczy na większą aktywność Rady Europy we wspieraniu tendencji prodemokratycznych w państwach
Europy Wschodniej, przede wszystkim nienależących do Unii Europejskiej.
3 X 2013 r. marszałek Bogdan Borusewicz przyjął
premiera rządu krajowego Meklemburgii-Pomorza Przedniego Erwina Selleringa, który przybył do
Polski w związku z obchodami Dnia Jedności Nie-
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miec. Podczas rozmowy wspominano wydarzenia
1990 r. i mówiono o zmianach, jakie zaszły od tamtego czasu w mentalności obywateli obu państw. Jak
podkreślił premier Erwin Sellering, Dzień Jedności
Niemiec jest bardzo ważnym świętem dla obywateli
tego kraju. „To, że możemy świętować także z przyjaciółmi w Polsce, świadczy o tym, jak dobre są
stosunki między obu krajami” – powiedział. „Zjednoczenie Niemiec nie byłoby możliwe bez upadku
żelaznej kurtyny, nie byłoby możliwe bez pokojowej
walki o wolność i demokrację narodów, która zaczęła się w Polsce i w której pan marszałek miał osobisty
udział” – dodał.
Marszałek Bogdan Borusewicz stwierdził, że
upadek muru berlińskiego i zjednoczenie Niemiec
to także ważne daty dla Polski. Wskazał na proces
pojednania polsko-niemieckiego, który po tamtych wydarzeniach przyspieszył. „Za naszego życia
nastąpiła zmiana świadomości Polaków; Niemcy
z wroga, co podsycała komunistyczna propaganda,
po 1990 r. stały się wiarygodnym sojusznikiem” –
powiedział. Jak dodał, od listu biskupów polskich do
biskupów niemieckich w 1965 r., kiedy poparcie dla
pojednania polsko-niemieckiego wyrażało w Polsce
zaledwie około 5% społeczeństwa, obecnie blisko
80% uważa, że stosunki polsko-niemieckie są bardzo dobre.
Podczas spotkania politycy rozmawiali także
o sytuacji terenów przygranicznych, położonych
w pobliżu Szczecina. Premier Meklemburgii wyraził
zadowolenie, że Polacy kupują domy i mieszkania
w Niemczech, blisko granicy z Polską. Jego zdaniem
Szczecin powinien się stać silną metropolią w regionie, wtedy cały ten obszar mógłby korzystać z większych środków unijnych.
24 X 2013 r. marszałek Bogdan Borusewicz przyjął przewodniczącego Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka Deana Spielmanna. W spotkaniu
wzięli także udział przewodniczący Komisji Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji senator Michał
Seweryński oraz sędziowie strasburskiego trybunału
Krzysztof Wojtyczek i Francoise Elen-Passos – kanc-
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lerz IV sekcji, zajmującej się skargami z Polski. Rozmawiano o wykonywaniu wyroków Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka, a także o możliwościach
współpracy między nim a polskim parlamentem.
Marszałek Bogdan Borusewicz podkreślił, że strasburski trybunał zajmuje ważne miejsce w europejskim systemie sprawiedliwości. Jego zdaniem dzięki swojej ciężkiej i dobrej pracy trybunał zaistniał
w świadomości Europejczyków i jest ostatnią instancją po wyczerpaniu możliwości krajowego sądownictwa. Jak zaznaczył marszałek, niezwykle istotne
jest prewencyjne znaczenie wyroków Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka. Dodał, że Polska przywiązuje dużą wagę do przestrzegania praw człowieka i dzięki działaniom podejmowanym przez rząd
i parlament maleje liczba skarg do trybunału.
Przewodniczący Dean Spielmann zaznaczył, że
swoją pracę w trybunale zaczynał właśnie w sekcji
IV. Podkreślił, że Polska zawsze chętnie współpracuje z trybunałem. Dzięki temu na podstawie analizy
rozpatrywanych spraw udało się wypracować procedury pilotażowe, uwzględniające problemy strukturalne na poziomie krajowym, a tym samym ułatwiające rozwiązywanie tych spraw w Polsce.
Senator Michał Seweryński poinformował, że komisja praw człowieka szczególną wagę przywiązuje
do orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Wyraził osobiste przekonanie o doniosłości
doktryny praw człowieka, bez której współczesny
świat nie może się obejść.
W trakcie spotkania rozmawiano także o potrzebie
zacieśniania współpracy z trybunałem, o konferencjach, szkoleniach parlamentarzystów i pracowników
kancelarii parlamentów krajowych, organizowanych
pod egidą Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy na temat wykonywania wyroków.
31 X 2013 r. wizytę w Senacie złożył premier Republiki Singapuru Lee Hsien Loong wraz z delegacją. Gości przyjął marszałek Bogdan Borusewicz.
Podczas spotkania rozmawiano o współpracy gospodarczej i politycznej między obu krajami, a także
o potrzebie rozwijania relacji międzyparlamentarnych. W ocenie premiera, stosunki polityczne i gospodarcze między obu krajami rozwijają się bardzo
dobrze. Zwiększa się wymiana handlowa między
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Polską a Singapurem, rośnie także liczba inwestycji
singapurskich w Polsce. Premier dodał, że podczas
wizyty w naszym kraju towarzyszą mu przedsiębiorcy, a efekty ich rozmów wydają się obiecujące.
W czasie rozmowy marszałek Senatu pytał gościa
o przyczyny sukcesu Singapuru. Według premiera,
trudny okres przed uzyskaniem niepodległości i po
nim zmobilizował społeczeństwo. Ważne jest także, że po uzyskaniu niepodległości z walki o władzę
wycofała się opozycja komunistyczna. Marszałek interesował się także szansami utworzenia do 2015 r.
wspólnoty gospodarczej ASEAN (Stowarzyszenie
Narodów Azji Południowo-Wschodniej). Odpowiadając, premier Singapuru powiedział, że te starania
są bardziej niesprecyzowane niż w Unii Europejskiej.
Podkreślił, że państwa Azji Południowo-Wschodniej
współpracują ze sobą w dziedzinach, w których widzą taką możliwość, i wówczas udaje się osiągnąć
postęp.
Politycy rozmawiali także o współpracy międzyparlamentarnej, stanowiącej, ich zdaniem, znakomite uzupełnienie relacji międzyrządowych i platformę
wymiany doświadczeń.
8 XI 2013 r. wizytę w Senacie złożył premier Turcji Recep Tayyip Erdoğan. Towarzyszyli mu ministrowie: ds. Unii Europejskiej Egemen Bagis, gospodarki
Zafer Çağlayan, energii i zasobów naturalnych Taner
Yildiz, leśnictwa i gospodarki wodnej Veysel Eroglu,
transportu, gospodarki morskiej i komunikacji Binali
Yildirim. Tureckich gości przyjął marszałek Bogdan
Borusewicz. Witając ich, przypomniał, że w 2014 r.

minie 600 lat od nawiązania stosunków dyplomatycznych między Rzeczpospolitą a Turcją. Odwołując do wspólnej historii, marszałek Senatu wspomniał, że dla wielu Polaków Turcja stała się drugą
ojczyzną. Symbolem przyjaźni między obydwoma
narodami jest istniejąca do dziś niedaleko Istambułu wieś Polonezköy (Adampol), w której mieszkają
i pracują potomkowie polskich osadników wojskowych. Jak podkreślił marszałek, istnienie tej osady
świadczy o tolerancji Turków i wielkiej przyjaźni
okazywanej naszym rodakom. W wyniku przyjętej
przez parlament turecki ustawy, dotyczącej działalności samorządów lokalnych w granicach metropolii
istambułskiej, Polacy mieszkający w tej wsi obawiają
się jednak, że adampolska parafia pw. Matki Bożej
Częstochowskiej i błog. Augusta Czartoryskiego
oraz cmentarz znajdą się pod zarządem miasta,
a także że decyzje związane z tymi miejscami przestaną być w gestii lokalnej społeczności.
Premier Recep Tayyip Erdoğan zapewnił marszałka Bogdana Borusewicza, że cała polska społeczność i tamtejsze obiekty sakralne są pod opieką rządu tureckiego, i obiecał, że zaraz po powrocie do
Turcji pojedzie do Polonezköy i spotka się z przedstawicielami Polaków, aby rozwiać ich wszelkie
obawy. Premier Turcji złożył na ręce marszałka
Senatu podziękowanie za okazywane przez Polskę
wsparcie na drodze jego kraju do Unii Europejskiej.
Marszałek zapewnił, że Polska od początku popierała tureckie starania w tej sprawie i nadal będzie
to czynić.
Rozmawiano także o sytuacji na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza w Syrii, oraz w Afryce Północnej.
25 XI 2013 r. wicemarszałek Jan Wyrowiński przyjął ministra stanu ds. handlu i przemysłu włókienniczego Pakistanu Khurrama Dastgira Khana.
Podczas spotkania rozmawiano o stosunkach dwustronnych, intensyfikacji współpracy gospodarczej,
politycznej i naukowo-technicznej, przyznaniu Pakistanowi przez Unię Europejską preferencji handlowych poprzez objęcie go mechanizmem GSP+,
a także na temat relacji tego kraju z sąsiadami i sytuacji w regionie. Podkreślano, że kontakty parlamentarne stanowią podstawę przyjaznych stosunków
między oboma krajami.
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Mówiąc o gospodarce, wicemarszałek Jan Wyrowiński wskazał na wielki potencjał współpracy
polsko-pakistańskiej, przede wszystkim w sektorze
energetycznym i w górnictwie. Polskie firmy zaangażowane są już w kilka projektów, m.in. w prowincji Sindh.
Minister Khurram Dastgir Khan potwierdził, że
w tej dziedzinie w Pakistanie jest wiele do zrobienia i mogą mieć w tym udział polskie firmy.
Ponadto, jako minister odpowiedzialny za prywatyzację, zapowiedział sprzedaż niektórych przedsiębiorstw państwowych, a w tej kwestii Polska ma
także duże doświadczenie. Zwrócił jednak uwagę
na trudności z uzyskaniem polskich wiz przez biznesmenów z jego kraju. „Liczę na pańską pomoc
w ułatwieniu ich kontaktów z Polską” – dodał. Poinformował także, że Pakistan otwiera się na nowych partnerów gospodarczych i właśnie Polska
mogłaby pogłębić relacje z jego krajem. „Możemy
otworzyć Polsce drzwi do Azji środkowowschodniej, Polska może natomiast otworzyć nam drzwi
do Europy” – powiedział.
Minister Khurram Dastgir Khan przypomniał,
że 6 XI 2013 r. Komisja Handlu Międzynarodowego Parlamentu Europejskiego opowiedziała się za
objęciem Pakistanu systemem GSP+ (preferencje
celne, zerowa stawka podatkowa dużej grupy produktów wytwarzanych i eksportowanych przez kraje objęte tym programem) i Polska poparła tę decyzję. W opinii ministra, ściślejsza współpraca między
Pakistanem a Unią Europejską może przyczynić się
do rozwoju i poprawy stanu pakistańskiej gospodarki i zwiększenia jej konkurencyjności. „Pakistan
liczy na pomoc i wsparcie Polski w tym względzie”
– stwierdził.
18 XII 2013 r. wicemarszałek Jan Wyrowiński spotkał się z Borysem Tarasiukiem, członkiem Rady
Najwyższej, byłym ministrem spraw zagranicznych

Ukrainy, który złożył wizytę w polskim parlamencie
na zaproszenie senackiej Komisji Spraw Zagranicznych. W spotkaniu uczestniczył także jej przewodniczący senator Włodzimierz Cimoszewicz. Wicemarszałek Jan Wyrowiński podkreślił, że na Polakach
szczególne wrażenie wywarło ogromne zaangażowanie społeczeństwa ukraińskiego, manifestującego
na kijowskim Majdanie swoją wolę zbliżenia Ukrainy
do Unii Europejskiej. Z kolei dla europejskich polityków zaskoczeniem jest duża atrakcyjność dla Ukraińców Unii Europejskiej, która przechodzi kryzys.
Borys Tarasiuk podziękował za obecność polskich
parlamentarzystów, w tym senatorów, na Majdanie
i popieranie demokratycznych przemian na Ukrainie. Dodał, że demokratyczna opozycja na Ukrainie
liczy na solidarność Polski i wspieranie jego kraju
w dążeniu do Unii Europejskiej.
Wicemarszałek Senatu zapewnił, że Polacy nadal
będą aktywnie wspierać Ukrainę w staraniach o wejście do UE. Dodał, że jest też wiele takich inicjatyw
lokalnych.

Spotkanie z korpusem dyplomatycznym
29 I 2013 r. odbyło się noworoczne spotkanie
marszałka Bogdana Borusewicza z korpusem dyplomatycznym. Marszałek wyraził nadzieję, że rok
2013 będzie czasem przełomu w walce z kryzysem gospodarczym i wzmocnienia politycznego
Unii Europejskiej. W opinii marszałka Senatu, dzięki
wspólnej determinacji krajów członkowskich Unia
Europejska jest na dobrej drodze do przezwyciężenia trudności. „Wierzę, że idea zjednoczonej Europy jest aktualna i perspektywiczna” – powiedział
marszałek. Uznał, że w 2012 r. sukcesem zakończyła się polska prezydencja, trwająca do Konferencji
Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej.
Marszałek przypomniał, że podczas tego spotkania
w Warszawie, 20–21 IV 2012 r., marszałkowe Sej-

186

mu i Senatu doprowadzili do zawarcia porozumienia przewodniczących wszystkich parlamentów UE
w sprawie zwołania Międzyparlamentarnej Konferencji ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, w tym wspólnej polityki bezpieczeństwa
i obrony.
Marszałek podkreślił, że Polska konsekwentnie
dąży do uczestnictwa w strefie euro, gdyż swoją
przyszłość wiąże z Unią Europejską. Zdaniem marszałka, rozważania o rozpadzie strefy euro są przedwczesne. „Fakt, że Chorwacja i inne kraje wkładają
tak wiele wysiłku w przyłączenie się do struktur europejskich, jest najlepszym dowodem na to, że Unia
Europejska ma przyszłość” – powiedział marszałek
Senatu.

SPRAWY MIĘDZYNARODOWE
Marszałek Bogdan Borusewicz podkreślił, że
2012 r. był szczególny dla Senatu ze względu na
zaangażowanie się w obserwację wyborów parlamentarnych w krajach Partnerstwa Wschodniego.
Z otrzymanych raportów wynika, że podczas wyborów w Gruzji i na Ukrainie nie zaobserwowano nieprawidłowości. Marszałek zaznaczył, że nie można
tak ocenić wyborów na Białorusi.
Marszałek Senatu wyraził zaniepokojenie niekontrolowanym rozwojem wydarzeń w Syrii. W jego
opinii „powinniśmy i chcemy wspierać procesy demokratyzacji trwające w różnych regionach świata”.
Na zakończenie życzył dyplomatom akredytowanym w Polsce pomyślności i satysfakcji z pełnienia
ważnych funkcji w służbie dyplomatycznej.
Wspominając o szczególnej roli, jaką Senat odgrywa w sprawach zjednoczonej Europy, dziekan
korpusu dyplomatycznego abp Celestyno Migliore przywołał Nagrodę Nobla, przyznaną w 2012 r.

Unii Europejskiej za wkład w proces budowania pokoju i pojednania, demokracji i poszanowania praw
ludzkich. Przypomniał, że w listopadzie 2012 r. odbyło się uroczyste posiedzenie z okazji 90. rocznicy pierwszego posiedzenia Senatu II Rzeczpospolitej. „Pan marszałek odwołał się wówczas do słów
wypowiedzianych przez ówczesnego naczelnika
Państwa Polskiego, który podczas tamtego posiedzenia przypomniał ważną rolę tej Izby polskiego
parlamentu, która jest «rzecznikiem rozsądku, rozwagi i miary»”.
Abp Celestyno Migliore złożył najlepsze życzenia marszałkowi, senatorom i ich rodzinom, a także pracownikom Kancelarii Senatu. Życzył, aby rok
2013 był czasem lepszym, w którym ufność i wiara
w słuszność własnych idei i podejmowanych działań
przy otwarciu na dialog sprawi, że świat i ludzie staną się zdolni do okazywania prawdziwego szacunku
wobec tego, co jest przez innych cenione.
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WIELOSTRONNE SPOTKANIA
MIĘDZYPARLAMENTARNE
Spotkania przewodniczących parlamentów

W

Marsylii 6–7 IV 2013 r. odbył się I Szczyt
Przewodniczących Parlamentów Unii dla
Śródziemnomorza. Polskę reprezentowali marszałek Senatu Bogdan Borusewicz i wicemarszałek Sejmu Jerzy Wenderlich. Podczas szczytu, zwołanego
z inicjatywy przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla śródziemnomorza Martina
Schulza, przewodniczący parlamentów zapoznali się
z wnioskami ze spotkania lokalnych i regionalnych
władz basenu Morza śródziemnego oraz propozycjami Obywatelskiego Forum śródziemnomorskiego
Fundacji im. Anny Lindh. W trakcie debaty marszałek
Bogdan Borusewicz pozytywnie ocenił połączenie
szczytu Unii dla śródziemnomorza ze spotkaniem
organizacji pozarządowych i samorządów. Zdaniem
marszałka nadaje to nową dynamikę współpracy eurośródziemnomorskiej i tworzy nowe płaszczyzny
działania. Odnosząc się do sytuacji państw w basenie
Morza śródziemnego, marszałek stwierdził: „Cieszą
mnie badania, które pokazują, że obywatele państw
na południu, w obszarze Morza śródziemnego, wyznają te same wartości, które były ważne dla Europejczyków w różnych okresach. Demokracja i prawa
człowieka wciąż są dla nas bardzo istotne. To, że badania wskazują na coraz większe poparcie tych wartości, jest dla mnie rzeczą niezmiernie pozytywną.
Niemniej jednak, w tej chwili, dwa lata po «Wiośnie
Arabskiej» możemy już wyciągnąć pewne wnioski.
Po okresie entuzjazmu przyszło rozczarowanie, które
widać we wszystkich tych krajach. Rozczarowanie to
jest skutkiem oczekiwań obywateli, którym wydawało się, że po zniesieniu dyktatur natychmiast nastąpi
poprawa we wszystkich dziedzinach życia. Oczywiście, tak się nie stało, dlatego zrozumiałe jest to rozczarowanie”.
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Marsylskie spotkanie zakończyło się przyjęciem
deklaracji. Marszałek Bogdan Borusewicz zaproponował, by w pierwszym punkcie deklaracji wyraźnie
wskazać na poparcie Unii dla procesów demokratycznych zachodzących w państwach południowej
i wschodniej części basenu Morza śródziemnego.
Podczas szczytu odbywały się też spotkania bilateralne. 7 IV 2013 r. marszałek Bogdan Borusewicz
i wicemarszałek Jerzy Wenderlich spotkali się z przewodniczącym Senatu Islamskiej Republiki Mauretanii
Mohamedem El Hadjem, z przewodniczącym Szury
Arabskiej Republiki Egiptu Ahmedem Fahmy, a także
z przewodniczącym Konstytuanty Republiki Tunezyjskiej Mustaphą Ben Jaafarem. Podczas spotkania
z przewodniczącym Senatu Mauretanii wymieniono
poglądy na temat sytuacji w regionie i możliwości
rozwoju współpracy dwustronnej. W trakcie rozmów
z przewodniczącym egipskiej Szury Ahmedem Fahmy
wiele uwagi poświęcono przede wszystkim sytuacji
w Egipcie. Podczas spotkania z przewodniczącym
Konstytuanty Tunezji Ben Jaafarem marszałek Bogdan Borusewicz i wicemarszałek Jerzy Wenderlich zapoznali się z sytuacją polityczną tego kraju po rekonstrukcji rządu. Przewodniczący podkreślił, że Tunezja
wciąż pozostaje pod wrażeniem polskiego sukcesu
transformacyjnego i gotowa jest korzystać z naszych
doświadczeń. Jak mówił marszałek Bogdan Borusewicz, Polacy pilnie śledzą rozwój wydarzeń w Tunezji.
Właśnie Tunezja spośród innych państw, które przeżyły „Arabską Wiosnę”, pod wieloma względami jest
odpowiednim partnerem dla Polski.
Gospodarzami X spotkania przewodniczących
parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej, zorganizowanego 13 IV 2013 r. w Warszawie w ramach
polskiego przewodnictwa, byli marszałkowie Sejmu
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i Senatu – Ewa Kopacz i Bogdan Borusewicz. W obradach wzięli udział: przewodniczący Rady Narodowej
Słowacji Pavol Paška, przewodniczący Zgromadzenia
Narodowego Węgier László Kövér, wiceprzewodniczący Senatu Czech Přemysl Sobotka oraz sekretarz
generalny czeskiej Izby Deputowanych Petr Kynštetr.
Podczas spotkania opowiedziano się za budowaniem
silnego regionu Europy środkowowschodniej, dzięki
czemu głos Polski, Czech, Słowacji i Węgier będzie
lepiej słyszany w Unii Europejskiej. Szefowie parlamentów opowiedzieli się także za jak najszybszym powołaniem – zgodnie z Traktatem o stabilności, koordynacji
i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej (tzw.
paktem fiskalnym) – międzyparlamentarnej konferencji, która zajmie się polityką budżetową i gospodarczą.
Zgodzono się, że konferencja powinna zostać utworzona zgodnie z tzw. polską formułą. W myśl tej propozycji, każdy parlament reprezentowałaby 6-osobowa
delegacja, Parlament Europejski – 16-osobowa, a 4 delegatów liczyłyby delegacje państw obserwatorów.
Marszałek Bogdan Borusewicz podkreślił, że nie
można dopuścić do powstania Europy 2 prędkości.
Dlatego proponował przyjęcie otwartej i szerokiej formuły konferencji międzyparlamentarnej. Uczestnicy
spotkania zgodzili się, że powinna ona być otwarta zarówno dla wszystkich parlamentów państw członkowskich UE, jak i dla tych, które nie ratyfikowały Traktatu
o stabilności. Przewodniczący słowackiej Rady Narodowej przekonywał, że parlamenty bardziej powinny
zajmować się gospodarką, i to nie tylko na poziomie
Grupy Wyszehradzkiej, ale także kontaktów bilateralnych. Wskazywał, że nacisk powinien być położony
m.in. na uzdrawianie finansów. W jego ocenie, decyzje
Komisji Europejskiej często zapadają w oderwaniu od
stanowiska parlamentów krajowych, a przecież dotyczą milionów ludzi. Na znaczenie regionalnego wpływu Grupy Wyszehradzkiej w Unii Europejskiej uwagę
zwrócił wiceprzewodniczący czeskiego Senatu. Jego
zdaniem obecnie najważniejszą sprawą dla UE jest
gospodarka. Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier uznał, że Grupa Wyszehradzka stanowi
doskonałe forum, by sprostać m.in. takim wyzwaniom
jak bezpieczeństwo energetyczne. Według niego, „regionalizmy to budulec Unii Europejskiej”, a po wyjściu
z obecnego kryzysu gospodarczego Europa środkowa

może się stać najlepiej rozwijającym się regionem we
Wspólnocie.
Podczas warszawskiego spotkania dyskutowano
również o rozwoju kontaktów między państwami
i społeczeństwami Grupy Wyszehradzkiej w wymiarze gospodarczym, infrastrukturalnym i kulturalnym. Odniesiono się do inicjatywy wzmocnionej współpracy w ramach Wspólnej Polityki
Bezpieczeństwa i Obrony. Wiele miejsca poświęcono skutkom obecnego kryzysu gospodarczego.
W przyjętym na zakończenie spotkania wspólnym
stanowisku podkreślono, że dotychczasowa współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej przynosi
rezultaty. Jak oceniono, grupa jest coraz bardziej
liczącą się „marką polityczną” nie tylko w Europie.
Zwrócono uwagę na rolę, jaką odgrywa współpraca
parlamentarna krajów V4, i zadeklarowano wsparcie jej rozwoju także na szczeblu komisji. Uczestnicy szczytu opowiedzieli się za rozwojem współpracy gospodarczej i współdziałaniem w kwestii
projektów infrastrukturalnych, a także za rozwojem
kontaktów między społeczeństwami państw grupy.
Zgodzono się również, że jak najszybciej należy
powołać konferencję międzyparlamentarną, która
– zgodnie z art. 13 paktu fiskalnego – będzie zajmować się polityką budżetową i gospodarczą Unii
Europejskiej. Jak podkreślono, udział w tej konferencji powinni wziąć przedstawiciele parlamentów
wszystkich krajów UE.
W Nikozji na Cyprze 22–24 IV 2014 r. odbyło się
posiedzenie Konferencji Przewodniczących Parlamentów UE. Uczestniczyli w nim również przewodniczący Parlamentu Europejskiego Matrin Schulz,
a także przewodniczący parlamentów krajów kandydujących do Unii, m.in. Turcji. Główne tematy
dyskusji to rola parlamentów narodowych Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego w promowaniu
demokracji i praw człowieka w państwach pozaunijnych, szczególnie w rejonie Morza śródziemnego, współpraca międzyparlamentarna w dziedzinie
unijnej polityki finansowej i gospodarczej, rola parlamentów w przybliżaniu UE jej obywateli, demokracja i prawa człowieka po „Wiośnie Arabskiej”. Polskę
reprezentowali marszałkowie Senatu – Bogdan Borusewicz i Sejmu – Ewa Kopacz.
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Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu
w Unii Gospodarczej i Walutowej umożliwił unijnym
parlamentom narodowym i Parlamentowi Europejskiemu współpracę w zakresie polityki budżetowej
i gospodarczej oraz realizacji założeń paktu. W Nikozji szefowie parlamentów krajów UE dyskutowali na
temat powołania konferencji międzyparlamentarnej,
która wypełniałaby ten obowiązek. Rozmawiali też
o tym, co kraje i parlamenty członkowskie powinny
zrobić, aby Unia Europejska była bliżej Europejczyków. Debata przypadła w 20. rocznicę ustanowienia,
na mocy Traktatu z Maastricht, obywatelstwa Unii Europejskiej i w czasie Europejskiego Roku Obywateli.
Uczestnicy obrad podsumowali też wydarzenia
„Arabskiej Wiosny” pod kątem rozwoju demokracji
i przestrzegania praw człowieka. Marszałek Bogdan
Borusewicz powiedział, że obecnie jesteśmy świadkami trzeciej fali rewolucji wolności na świecie. Pierwsza
miała miejsce w Ameryce Południowej, druga w Europie środkowowschodniej, a teraz upadają krwawe dyktatury w Afryce Północnej. Przypomniał, że 2 lata temu
był w Egipcie, wspierając strajkujących mieszkańców
Kairu na placu Tahrir. Oceniając przebieg „Arabskiej
Wiosny”, stwierdził, że zaskakująco dobrze wygląda
sytuacja w Libii i Tunezji, nie jest wyjaśniona w Egipcie, jednym z najważniejszych krajów tego regionu.
Jak zauważył marszałek Senatu, jaką drogę obierze
ten kraj w swoim rozwoju społecznym i politycznym,
będzie w dużej mierze zależało od parlamentów narodowych oraz od Parlamentu Europejskiego. Marszałek
zaproponował nawiązanie bezpośrednich kontaktów
przedstawicieli parlamentów narodowych i Parlamentu
Europejskiego ze społeczeństwami krajów arabskich.
Przewodniczący parlamentów zakończyli konferencję
przyjęciem wspólnych konkluzji, uwzględniających
polskie propozycje i stanowiska, prezentowane podczas tego spotkania.
W Londynie 14 VI 2013 r. zorganizowano XV
Spotkanie Stowarzyszenia Senatów Europy,
w którym wziął udział marszałek Bogdan Borusewicz. Tematem pierwszej sesji obrad były relacje
między wyższą a niższą izbą parlamentu, drugiej
zaś – senaty a wykorzystanie środków masowego
przekazu. Marszałek Bogdan Borusewicz zabrał
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głos na temat relacji między izbą wyższą a niższą
parlamentu. Przedstawiając relacje między polskim
Sejmem i Senatem, mówił m.in. o różnicach w ich
kompetencjach. Jak zaznaczył, na zależności między nimi ma wpływ także odmienny sposób wyłaniania obu izb. „Obie pochodzą z wyborów, tyle
że do Sejmu posłowie są wybierani zgodnie z zasadą proporcjonalności w okręgach wielomandatowych na podstawie list kandydatów. Wybory do
Senatu mają natomiast charakter większościowy
i są przeprowadzane w jednomandatowych okręgach wyborczych” – powiedział marszałek. Jego
zdaniem nierównowaga kompetencyjna i odmienny sposób wyłaniania składu obu izb mają na celu
zapewnienie skutecznego sprawowania władzy
przy poszanowaniu zasad współczesnej demokracji deliberatywnej.

SPRAWY MIĘDZYNARODOWE
Podczas XV Spotkania Stowarzyszenia Senatów
Europy marszałek Bogdan Borusewicz rozmawiał
z przewodniczącym Senatu Hiszpanii Pią Garcią-Escuderem. Mówiono m.in. o stosunkach polsko-hiszpańskich, sytuacji międzynarodowej i współpracy. Przewodniczący Pio Garcia-Escudero podkreślił,
że do końca kadencji hiszpańskiego parlamentu pozostało 2,5 roku. Można zatem w tym czasie zdynamizować współpracę międzyparlamentarną.
Wskazał na podobieństwa między obu krajami,
potwierdził zainteresowanie Hiszpanii rozwojem
wymiaru wschodniego (poparcie dla europejskich
aspiracji Ukrainy) europejskiej polityki sąsiedztwa
i przemianami „Arabskiej Wiosny”.

W trakcie rozmowy z przewodniczącym Senatu Rumunii Crinem Antonescu marszałek Bogdan
Borusewicz podkreślił, że stosunki polsko-rumuńskie są wzorcowe. Interesował się także kwestią
reformy samorządowej, przeprowadzanej w Rumunii. Poinformował przewodniczącego o polskiej reformie samorządowej i wyraził gotowość
podzielenia się naszymi doświadczeniami w tym
zakresie.
Podczas spotkania z przewodniczącym Senatu
Francji Jean-Pierrem Belem marszałek Bogdan Borusewicz wskazał na bardzo dobre relacje między obu
krajami. Politycy wyrazili zadowolenie ze współpracy w wymiarze parlamentarnym.

Spotkania komisji parlamentów
krajów członkowskich Unii Europejskiej
27–28 I 2013 r. w Dublinie odbyło się spotkanie
przewodniczących komisji ds. unijnych parlamentów państw Unii Europejskiej, w którym uczestniczył senator Edmund Wittbrodt. Priorytety irlandzkiej prezydencji w Radzie UE przedstawił minister
ds. wydatków publicznych i reform Irlandii Brendan
Howlin. Senator Edmund Wittbrodt podkreślił w trakcie debaty, że Polska popiera w pełni te priorytety,
a zwłaszcza walkę z bezrobociem wśród osób młodych. Dyskutowano również na temat przyszłości
Europy, unii gospodarczej, monetarnej i politycznej.
Senator Piotr Gruszczyński 24–26 II 2013 r.
w Dublinie wziął udział w spotkaniu przewodniczących komisji ds. finansów parlamentów UE,
zorganizowanym w ramach prezydencji irlandzkiej.
Omówiono na nim strategie na rzecz integracji,
wzrostu gospodarczego i lepszej kontroli wydatków
budżetowych; kierunki zmian w unii gospodarczo-monetarnej; instrumenty wsparcia na rzecz wzrostu
gospodarczego i reform w nowych ramach finansowych do 2020 r.; rolę parlamentów narodowych
w procesie zarządzania gospodarką unijną.
10–11 III 2013 r. w Dublinie odbyło się spotkanie
przewodniczących komisji ds. rolnictwa i rybołówstwa parlamentów państw UE, zorganizowane w ramach prezydencji irlandzkiej. Polski Senat
reprezentowali przewodniczący Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi senator Jerzy Chruścikowski i jego
zastępca senator Marek Konopka. Dyskutowano na
temat reform wspólnej polityki rolnej oraz wspólnej
polityki rybołówstwa.
Senator Edmund Wittbrodt uczestniczył w drugim nieformalnym spotkaniu grupy przewodniczących komisji ds. europejskich parlamentów
państw UE, poświęconym roli parlamentów narodowych i wyzwań demokracji w obliczu większej
finansowej, budżetowej i gospodarczej integracji
europejskiej, które odbyło się 11 III 2013 r. w Kopenhadze.

Przewodnicząca Komisji środowiska senator Jadwiga Rotnicka i jej zastępca senator Stanisław Gorczyca wzięli udział w spotkaniu przewodniczących
komisji ds. środowiska państw członkowskich UE,
zorganizowanym 25–26 III 2013 r. w Brukseli.
28–30 IV 2013 r. w Dublinie odbyła się konferencja przewodniczących komisji ds. zatrudnienia, innowacji i społecznych państw członkowskich UE,
zorganizowana w ramach prezydencji irlandzkiej.
Wziął w niej udział senator Mieczysław Augustyn.
Senator Jadwiga Rotnicka uczestniczyła w spotkaniu przewodniczących komisji środowiska
i energii parlamentów państw członkowskich
UE, które odbyło się 12–13 V 2013 r. w Dublinie.
W trakcie posiedzenia poruszono następujące tematy: zrównoważona produkcja energii w Unii Europejskiej; ochrona środowiska naturalnego na rzecz
zrównoważonej przyszłości; realizacja celów polityki klimatycznej przez państwa członkowskie.
W spotkaniu przewodniczących komisji ds.
transportu, komunikacji i edukacji, zorganizowanym 16–17 VI 2013 r. w Dublinie w ramach prezydencji irlandzkiej, wziął udział przewodniczący Komisji
Gospodarki Narodowej senator Marek Ziółkowski.
Tematy posiedzenia to edukacja w erze cyfrowej,
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rozwój inteligentnych systemów transportowych
i realizacja Europejskiej Agendy Cyfrowej. Pierwszą
sesję poświęcono wyzwaniom, jakie stawia szkolnictwu powszechna cyfryzacja. Omówiono doświadczenia poszczególnych państw we wprowadzaniu
nowoczesnych metod nauczania. Senator Marek
Ziółkowski mówił o umiejętnym wykorzystaniu
możliwości, jakie daje postęp techniczny w celu upowszechnienia innowacji. Druga część posiedzenia
dotyczyła rozwiązań informatycznych w transporcie publicznym i indywidualnym. Zaprezentowano
irlandzkie osiągnięcia na tym polu. Trzecia sesja koncentrowała się na wdrażaniu Europejskiej Agendy
Cyfrowej. Podsumowano dotychczasowe osiągnięcia i omówiono kolejne cele.
Senatorowie Jerzy Chruścikowski i Przemysław
Błaszczyk 21–22 VI 2013 r. wzięli udział w spotkaniu przewodniczących komisji ds. rolnictwa i rybołówstwa parlamentów państw UE, zorganizowanym w Wilnie w ramach prezydencji litewskiej.
Tematem spotkania były reforma wspólnej polityki
rolnej oraz aktualna sytuacja i perspektywy rozwoju
małych gospodarstw.
23–25 VI 2013 r. w Dublinie odbyła się XLIX Konferencja Komisji ds. Unijnych Parlamentów Unii
Europejskiej (COSAC). W spotkaniu uczestniczyli
senatorowie Edmund Wittbrodt i Marek Ziółkowski.
Tematami spotkania były: rozliczenie się z przeszłością i spojrzenie w przyszłość; przyszłość europejskiej integracji; realizacja polityki rozwojowej; przyszłość młodych obywateli w UE; utrzymanie tempa
rozszerzenia UE i europejska polityka sąsiedztwa.
Uczestnikom spotkania zaprezentowano także
XIX półroczny raport COSAC.
Na spotkaniu przewodniczących komisji ds.
unijnych 7–8 VII 2013 r. w Wilnie polski Senat reprezentował senator Edmund Wittbrodt. Podczas
posiedzenia, zorganizowanego w ramach litewskiej
prezydencji, przedstawiono jej priorytety. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Maroš Šefčovič
zaprezentował raport „W kierunku unii politycznej
i gospodarczej: Kolejne kroki”.

26–27 IX 2013 r. w Wilnie odbyło się spotkanie
przewodniczących komisji ds. edukacji, nauki
i kultury oraz komisji rozwoju społeczeństwa informatycznego parlamentów państw UE, w którym uczestniczył senator Andrzej Szewiński.
Senatorowie Edmund Wittbrodt i Marek Ziółkowski wzięli udział w L Konferencji Komisji
ds. Unijnych Parlamentów Unii Europejskiej
(COSAC), obradującej 27–29 X 2013 r. w Wilnie.
Spotkanie poświęcono omówieniu postępu prac
podczas prezydencji litewskiej w Radzie Unii
Europejskiej, a także Strategii Europa 2020, legitymacji demokratycznej w UE, roli parlamentów
i Europejskiej Agendzie Cyfrowej. Dyskutowano
również na temat wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. i ostatnich zmian Partnerstwa
Wschodniego.
10–11 XI 2013 r. w Wilnie odbyło się spotkanie
przewodniczących parlamentarnych komisji ds.
społecznych i zatrudnienia w ramach prezydencji
litewskiej w Radzie UE. W jej obradach uczestniczył
senator Mieczysław Augustyn.
Senatorowie Stanisław Gorczyca i Andrzej Matusiewicz wzięli udział w spotkaniu przewodniczących komisji ds. ochrony środowiska oraz administracji publicznej i samorządności parlamentów
państw UE i Parlamentu Europejskiego „Strategie
makroekonomiczne: rozwój i perspektywy”, zorganizowanym 24–25 XI 2013 r. w Wilnie.
27–29 XI 2013 r. w Wilnie odbyło się spotkanie
przewodniczących komisji spraw zagranicznych
parlamentów państw członkowskich UE i Parlamentarnego Forum na rzecz Demokracji. Polski
Senat reprezentował senator Jarosław Obremski.
17 XII 2013 r. w Brukseli odbyło się spotkanie
przewodniczących komisji ds. energetyki parlamentów państw członkowskich UE, współorganizowane przez Sejm Republiki Litewskiej, poświęcone omówieniu dotychczasowych doświadczeń
związanych z tworzeniem rynku energii Unii Europejskiej w XXI w. i perspektyw jego rozwoju. Polski
Senat reprezentował senator Stanisław Iwan.

Współpraca regionalna w ramach Unii Europejskiej
28–29 I 2013 r., w ramach polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej, w Warszawie odbyło
się spotkanie przedstawicieli komisji samorządu,
administracji publicznej i polityki regionalnej parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej oraz
Słowenii i Chorwacji. Najważniejszym tematem
były nowe ramy finansowe UE na lata 2014–2020.
Podczas spotkania mówiła o nich senator Elżbieta Bieńkowska, minister rozwoju regionalnego. Jak
stwierdziła, najwcześniejszy termin rozpoczęcia
wydawania unijnych środków z tej perspektywy to
koniec 2014 r. W opinii minister Elżbiety Bieńkowskiej, unijny budżet 2014–2020 będzie ostatnim
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tak dużym. Jak tłumaczyła, w Polsce kolejne środki z Unii Europejskiej będą przeznaczone przede
wszystkim na przedsiębiorczość, naukę, innowacyjność i infrastrukturę. Minister Elżbieta Bieńkowska
podkreśliła również, że kraje Grupy Wyszehradzkiej
reprezentują wspólne stanowisko w sprawie ram
finansowych Unii Europejskiej na lata 2014–2020
i w tej kwestii istnieje między nimi ścisła współpraca. Minister mówiła też o nowym funduszu „Łącząc
Europę”, któremu przeciwny jest polski rząd. Jej zdaniem, ten fundusz może umożliwić „starym” krajom
UE zabieranie środków z funduszu spójności. Minister Elżbieta Bieńkowska podkreśliła, że najlepiej
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wydawane są pieniądze z funduszy strukturalnych,
uwzględniających potrzeby konkretnych regionów,
a nie krajów. Dlatego w Polsce postępuje decentralizacja wydawania unijnych pieniędzy. Wiceminister
spraw zagranicznych Grażyna Bernatowicz mówiła
o priorytetach polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej i o aktywności tej grupy.
Drugiego dnia spotkania dyskutowano na temat
wyzwań stojących przed administracją rządową i samorządową państw Grupy Wyszehradzkiej+ w kontekście europejskiego kryzysu finansowego. W opinii parlamentarzystów, największym wyzwaniem jest
rozwój cyfryzacji. Duży problem stanowi częste nowelizowanie prawa, co nie sprzyja efektywnemu stosowaniu rozwiązań informatycznych. Najważniejsza
jest jednak kwestia odpowiedniego finansowania
informatyzacji, ponieważ jego brak może spowodować olbrzymie zadłużenie samorządów.

Spotkanie zakończyło się przyjęciem wspólnego stanowiska, w którym parlamentarzyści wyrazili
m.in. rozczarowanie z powodu braku porozumienia
w sprawie wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej na lata 2014–2020 mimo zobowiązania
Rady Europejskiej do zakończenia negocjacji przed
końcem 2012 r. Z uznaniem parlamentarzystów spotkały się natomiast dotychczasowa współpraca rządów państw Grupy Wyszehradzkiej i skuteczność
ochrony ich interesów. Wyrażono nadzieję, że będzie ona kontynuowana podczas kolejnych miesięcy negocjacji wspólnych ram finansowych i pakietu
legislacyjnego dla polityki spójności. W przyjętym
stanowisku napisano, że przyszłe programy polityki
spójności powinny przedstawiać strategię osiągnięcia konkretnych celów, jeśli chodzi o rozwój danego regionu czy obszaru tematycznego. W okresie
programowania 2014–2020 powinno się położyć
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znacznie większy nacisk na rezultaty działań finansowanych, a nie tylko na tempo absorpcji środków
finansowych. Ponadto podkreślono, że ważne jest
wspieranie innowacyjności, badań i rozwoju, dzięki
którym państwa grupy unowocześnią swoje struktury gospodarcze, a także podstawowej infrastruktury transportowej, energetycznej czy środowiskowej – nadal brakuje jej w tych państwach, a trudno
sobie bez niej wyobrazić nowoczesne, innowacyjne
państwo. Uznano, że podczas kryzysu finansowego
szczególną rolę odgrywa administracja publiczna na
szczeblu lokalnym i regionalnym, dzięki niej bowiem
budowane są podstawy zaufania obywateli do państwa i włączania ich w proces decydowania o sprawach publicznych.
Senatorowie Edmund Wittbrodt i Wojciech Skurkiewicz wzięli udział w spotkaniu komisji ds. europejskich parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej, które odbyło się 10–12 IV 2013 r. w Prachaticach
(Czechy). Jego uczestnicy podkreślili, że każda forma
współpracy międzyparlamentarnej musi obejmować
wszystkich 27 parlamentów narodowych. Wezwali
do szybkiego powołania międzyparlamentarnej konferencji budżetowej, możliwie przy wykorzystaniu
istniejących form współpracy, przez wszystkie państwa członkowskie UE i Parlament Europejski.
13 V 2013 r. w Tallinie (Estonia) senator Janusz Obremski uczestniczył w spotkaniu przewodniczących
komisji spraw zagranicznych parlamentów państw

bałtyckich. Zapoznano się m.in. z raportem pt. „Rozwój środowiska bezpieczeństwa regionu Morza Bałtyckiego do 2020 roku”. Senator Jarosław Obremski
podkreślił w czasie debaty, że kraje bałtyckie mogą
kształtować własną politykę bezpieczeństwa we
współpracy z krajami Partnerstwa Wschodniego. Poinformował też o realizowanym przez Polskę projekcie budowy terminala LNG w Świnoujściu.
13–14 V 2013 r. w Gdańsku senatorowie Marek
Ziółkowski i Edmund Wittbrodt uczestniczyli w spotkaniu przedstawicieli komisji ds. europejskich
parlamentów Niemiec, Francji i Polski w ramach
Trójkąta Weimarskiego. Podczas obrad poruszono
tematy: zwalczania bezrobocia wśród młodzieży
odniesieniu do systemu edukacji i wieloletnich ram
finansowych w latach 2014–2020; strefy wolnego
handlu UE – USA; międzynarodowej kontroli polityki fiskalnej, budżetowej i gospodarczej; Europejskiej
Polityki Sąsiedztwa.
Senator Edmund Wittbrodt wziął udział w spotkaniu przewodniczących komisji ds. europejskich
parlamentów państw grupy bałtyckiej (Estonia, Litwa, Łotwa i Polska), które odbyło się 12–13 V 2013 r.
w Gdańsku. Dyskutowano na temat: programu spotkania COSAC; ustaleń konferencji przewodniczących parlamentów UE w zakresie funkcjonowania
art. 13 paktu fiskalnego; parlamentarnego wymiaru
strategii regionu Morza Bałtyckiego (propozycje delegacji Litwy).

Spotkania w Parlamencie Europejskim
20–21 II 2013 r. w Brukseli odbyło się posiedzenie
komisji spraw zagranicznych Parlamentu Europejskiego z udziałem przedstawicieli parlamentów narodowych, poświęcone strategii międzynarodowej
UE. W obradach uczestniczył senator Bogdan Klich.
Podczas międzyparlamentarnego spotkania „Kobiety wobec kryzysu”, zorganizowanego 7 III 2013 r.
w Brukseli, w Parlamencie Europejskim, polski Senat
reprezentowała senator Andżelika Możdżanowska.
Senator Bogdan Klich wziął udział w posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego
w Brukseli, zorganizowanym 6–7 V 2013 r., a poświęconym przyszłości europejskiej obrony. Obecny był
sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen.
24–25 IX 2013 r. w Brukseli odbyło się w międzyparlamentarne posiedzenie Podkomisji Praw Człowieka Parlamentu Europejskiego z udziałem przedstawicieli parlamentów państw członkowskich UE. Polski
Senat reprezentowali przewodniczący komisji praw
człowieka senator Michał Seweryński i jej członek senator Aleksander Pociej.
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Senatorowie Witold Sitarz i Andrzej Szewiński 24–
25 IX 2013 r. w Brukseli uczestniczyli w spotkaniu
Parlamentu Europejskiego z przedstawicielami Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Dyskutowano na
temat „Bezpieczeństwo po roku 2014 i stosunki UE
– NATO”.
Senator Aleksander Pociej 13–14 XI 2013 r.
w Brukseli wziął udział w posiedzeniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego z udziałem
przedstawicieli odpowiednich komisji parlamentów
państw członkowskich UE, poświęconym poprawkom do opinii w sprawie Europolu.
13–14 XI 2013 r. w Brukseli, w Parlamencie Europejskim, odbyło się międzyparlamentarne spotkanie komisji parlamentów państw członkowskich
UE. Dyskutowano na temat „W kierunku lepszego
wydawania pieniędzy – modele kontroli parlamentarnej wydatków”. Polski Senat reprezentował
przewodniczący komisji budżetu senator Kazimierz Kleina.
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ZGROMADZENIA PARLAMENTARNE
Zgromadzenie Parlamentarne Sejmu i Senatu RP,
Sejmu Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej Ukrainy

W

Senacie 26 III 2013 r. odbyła się V sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu Republiki Litewskiej
i Rady Najwyższej Ukrainy. Delegacjom parlamentarnym przewodniczyli marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, przewodniczący litewskiego Sejmu Vydas
Gedvilas i przewodniczący ukraińskiej Rady Najwyższej Wołodymyr Rybak.
Otwierając zgromadzenie, marszałek Bogdan
Borusewicz podkreślił, jak wielką wagę Polska, Litwa i Ukraina przywiązują do relacji trójstronnych,
a także jak ogromny jest ich potencjał. „Nasze relacje traktujemy komplementarnie – jako wzajemnie wspierające się mechanizmy, służące jednemu
celowi – rzeczywistemu zbliżeniu państw Europy
Wschodniej, w tym przede wszystkim naszego
strategicznego partnera, jakim jest Ukraina, do
Unii Europejskiej w wymiarze instytucjonalnym,
gospodarczym i ludzkim” – powiedział marszałek
Senatu. Zwrócił też uwagę na fakt, że rok 2013 jest
niezwykle znaczący w stosunkach między tymi
3 krajami, w lipcu bowiem Litwa obejmie prezydencję w Radzie UE. Zapowiedział, że razem z Litwą,
sprawującą prezydencję, w trakcie której odbędzie
się trzeci szczyt Partnerstwa Wschodniego, Polska
będzie zabiegać na forum unijnym o to, aby w listopadzie 2013 r. w Wilnie doszło do podpisania
umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą i parafowania takich umów z Gruzją i Mołdawią. Dodał, że
Ukraina może liczyć na wsparcie we wdrażaniu reform związanych z liberalizacją wizową, ponieważ
zniesienie obowiązku wizowego dla Ukraińców
przyniesie wiele korzyści – rozwój kontaktów międzyludzkich i intensyfikację współpracy między
regionami i samorządami. Marszałek Bogdan Borusewicz powiedział, że Polska śledzi też działania

Ukrainy związane z jej przewodnictwem w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie,
zwłaszcza pod kątem ochrony fundamentalnych
praw i wolności człowieka, zwalczania terroryzmu
i handlu ludźmi. Marszałek podkreślił, że w naszym
kraju nie ma zgody na prowadzenie walki politycznej za pomocą sądów. Zdaniem marszałka Senatu
warszawskie spotkanie stanowi doskonałą możliwość wzajemnego poznania się po zeszłorocznych
wyborach parlamentarnych na Litwie i Ukrainie.
„Cieszy zatem fakt, że przewodniczący zarówno litewskiego Sejmu, jak i Rady Najwyższej Ukrainy gotowi są kontynuować to wspólne przedsięwzięcie,
zapoczątkowane 8 lat temu” – zauważył marszałek
Bogdan Borusewicz.
Przewodniczący litewskiego Sejmu Vydas Gedvilas ocenił, że podpisanie umowy stowarzyszeniowej
z Ukrainą byłoby znaczące nie tylko dla Ukrainy, ale
także dla Litwy i Polski. Poinformował, że przygotowania do prezydencji litewskiej w Radzie UE przebiegają sprawnie. Mówił też o trudnościach z wprowadzeniem w życie ruchu bezwizowego z Białorusią
na obszarach przygranicznych. Wskazywał, że praktyczna realizacja ruchu bezwizowego dla obszarów
przygranicznych w promieniu 50 km od granicy wydawała się obiecująca. „Niestety, nadal pozostaje to
w sferze aspiracji, choć w 2009 r. w Lublinie wydawało się to łatwo i szybko osiągalne. Hamulec do
wprowadzenia takiego reżimu nie leży po stronie litewskiej” – powiedział. Przewodniczący litewskiego
Sejmu poruszył też kwestie współpracy energetycznej między Polską, Litwą i Ukrainą. Zaproponował
powołanie komisji, która mogłaby zajmować się tym
między sesjami zgromadzenia.
Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Wołodymyr Rybak ocenił, że spotkanie w Warszawie
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to kolejny krok w kierunku lepszego poznania
i porozumienia. „Razem poszukujemy rozwiązań
wspólnych problemów. Na tym polega dobrosąsiedztwo – jest to wspólny interes polityczny
i gospodarczy. Ukraina potrzebuje otwarcia drzwi
do domu europejskiego. Najważniejsza rzecz dla
nas to wsparcie eurointegracyjnych dążeń Ukrainy” – zadeklarował. Zapewniał, że w jego kraju
reformy polityczne, gospodarcze, społeczne są
systematycznie przeprowadzane. „Jesteśmy świadomi, że Europa oczekuje zdecydowanych reform,
ale Ukraina potrzebuje ze strony Europy kroku do
przodu, otwarcia drzwi do tego domu” – dodał
przewodniczący Wołodymyr Rybak. Zaznaczył,
że dla jego kraju bardzo ważna pozostaje kwestia
ułatwień wizowych. Podkreślił, że przygotowane zostały już podstawy prawne do wprowadzenia paszportów biometrycznych. Zaakcentował
również znaczenie umowy o pogłębionej strefie
wolnego handlu i ukraińską gotowość do bycia poważnym partnerem gospodarczym dla Unii.
Minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak
przedstawił informację na temat tworzenia brygady litewsko-polsko-ukraińskiej LITPOLUKRBRIG.
Obrady zakończyły się przyjęciem deklaracji
końcowej. Parlamentarzyści podkreślili w niej,
że formuła zgromadzenia wnosi nową jakość do
relacji między parlamentami i stanowi platformę współpracy wielostronnej, ukierunkowanej
na osiąganie wspólnych celów, zwłaszcza związanych z europejskim wyborem i integracyjny-

mi aspiracjami jego członków. Ponadto jest formą współpracy regionalnej i zarazem realizacji
europejskiej polityki sąsiedztwa, odgrywającą
szczególną rolę w dążeniu do osiągnięcia celów
Partnerstwa Wschodniego i rozwoju projektu
integracyjnego w Europie Wschodniej. W deklaracji wyrażono poparcie dla liberalizacji polityki
wizowej UE wobec Ukrainy oraz obietnicę działań na rzecz konsekwentnego osiągania kolejnych etapów w relacjach Ukrainy z Unią. Ponadto
parlamentarzyści oczekują, że zgłoszone przez
delegację Sejmu Republiki Litewskiej priorytety
litewskiej prezydencji w Radzie UE są zgodne
z europejskimi i integracyjnymi celami zgromadzenia. Wyrazili też nadzieję, że uchwała Rady
Najwyższej o realizacji eurointegracyjnych aspiracji Ukrainy i zawarciu umowy stowarzyszeniowej między Ukrainą a Unią Europejską zostanie
wprowadzona w życie. Rada Najwyższa Ukrainy
otrzyma w tym celu ze strony polskiego Sejmu
i Senatu oraz litewskiego Sejmu wszechstronne
wsparcie eksperckie i organizacyjne, pozwalające wykorzystać doświadczenia nowych państw
członkowskich Unii Europejskiej z Europy środkowowschodniej w zakresie budowania instytucji
demokratycznych i państwa prawa oraz adaptacji
ustawodawstwa Ukrainy do wymogów UE. Rada
Najwyższa otrzyma także pomoc i wsparcie we
wdrażaniu reform mających na celu spełnienie
przez Ukrainę kryteriów politycznych, prawnych
i gospodarczych na jej drodze do Unii.

Zgromadzenie Parlamentarne Sejmu i Senatu RP
i Rady Najwyższej Ukrainy
W Kijowie 4–5 XI 2013 r. odbyła się VII sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu RP i Rady
Najwyższej Ukrainy. Polskiej delegacji przewodniczył wicemarszałek Sejmu Cezary Grabarczyk,
a Senat reprezentował senator Łukasz Abgarowicz.
Podczas dwudniowych obrad, które otworzył prze-

wodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Wołodymyr
Rybak, dyskutowano na temat perspektyw integracji Ukrainy z Unią Europejską i polsko-ukraińskiego
współdziałania parlamentarnego w tej sferze, a także współpracy kulturalno-społecznej między obu
krajami.

Zgromadzenie Parlamentarne Sejmu i Senatu RP
i Sejmu Republiki Litewskiej
W Warszawie 2 V 2013 r. obradowały prezydia
delegacji Polski i Litwy do Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu RP i Sejmu Republiki Litewskiej. Ze strony polskiej w rozmowach wzięli udział
m.in. marszałek Senatu Bogdan Borusewicz i wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzeszczak. Delegację
litewskiego Sejmu reprezentowali zastępca przewodniczącego Gediminas Kirkilas i przewodnicząca
Klubu Parlamentarnego Akcji Wyborczej Polaków na
Litwie Rita Tamaszuniene.
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Podczas obrad dyskutowano na temat polsko-litewskich relacji dwustronnych oraz sytuacji Polaków
na Litwie. Wyrażono nadzieję, że nowy litewski rząd,
w którym swój udział ma Akcja Wyborcza Polaków na
Litwie, rozwiąże kilka problemów polskiej mniejszości
w tym kraju. Litewska delegacja poruszyła m.in. kwestię nowej ustawy o mniejszościach narodowych. Parlamentarzyści z obu krajów rozmawiali także o prezydencji Litwy w Radzie UE, o Partnerstwie Wschodnim
i współpracy regionalnej Polski i Litwy.
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Zgromadzenie Parlamentarne Rzeczypospolitej Polskiej
i Republiki Mołdawii
Marszałek Bogdan Borusewicz oraz senatorowie
Stanisław Gorczyca i Stanisław Iwan wzięli udział
w III sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Polski
i Mołdawii, która odbyła się 11 III 2013 r. w Kiszyniowie. „Polska przywiązuje dużą wagę do relacji
z Mołdawią i wspiera Mołdawię w jej drodze do
Unii Europejskiej’ – powiedział marszałek, otwierając sesję zgromadzenia. Wyraził zadowolenie, że
od czasu pierwszych wolnych wyborów w 1990 r.,
które miał okazję obserwować osobiście, demokracja w tym kraju mocno się zakorzeniła. Podkreślił,
że Mołdawia oceniana jest jako prymus Partnerstwa Wschodniego.

Zgromadzenie Unii Międzyparlamentarnej
22–27 III 2013 r. w Quito (Ekwador) odbyła się
128. sesja Zgromadzenia Unii Międzyparlamentarnej, w której wzięli udział senatorowie Marek Ziółkowski i Michał Wojtczak. Dyskutowano m.in. na
temat wzrostu gospodarczego i ważnych kwestii
międzynarodowych. Debaty nadzwyczajne dotyczyły m.in.: ochrony praw człowieka, niszczenia
światowego dziedzictwa kulturalnego, praw dzieci

niepełnosprawnych czy innowacyjnych mechanizmów finansowania na rzecz zrównoważonego rozwoju, wykorzystywania mediów społecznych w celu
większego zaangażowania obywateli w system demokratyczny.
6–10 X 2013 r. w Genewie obradowała 129. sesja
Zgromadzenia Unii Międzyparlamentarnej. Polski
Senat reprezentował senator Marek Ziółkowski.

Współpraca parlamentarna w ramach Organizacji Bezpieczeństwa
i Współpracy w Europie (OBWE)
Senatorowie Kazimierz Kleina i Wojciech Skurkiewicz wzięli udział w zimowej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, która odbyła się
20–21 II 2013 r. w Wiedniu. Posiedzenie dotyczyło
m.in. budowy wspólnoty bezpieczeństwa oraz wolności mediów, a debata specjalna została poświęcona kryzysowi w Syrii i Afryce Północnej.
28 VI–3 VII 2013 r. w Istambule zorganizowano
letnią sesję Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE.
Polski Senat reprezentowali senatorowie Kazimierz
Kleina i Wojciech Skurkiewicz. Podczas obrad odrzucona została rezolucja wzywająca państwa
członkowskie OBWE do akceptacji „Zasad z Dża-

karty”, dotyczących stosowania międzynarodowego
standardów praw człowieka w odniesieniu do osób
o różnych orientacjach seksualnych i różnej tożsamości płciowej.
W jesiennej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego
OBWE, która odbyła się 12–16 X 2013 r. w Budvie
(Czarnogóra), uczestniczyli senatorowie Kazimierz
Kleina i Wojciech Skurkiewicz. Podczas obrad odbyły się konferencja parlamentarna „OBWE wobec zagrożeń międzynarodowych i ochrony praw człowieka”, posiedzenie Komisji Stałej zgromadzenia, forum
śródziemnomorskie poświęcone sytuacji w regionie
oraz specjalna debata na temat sytuacji w Syrii.

Współpraca parlamentarna w ramach Rady Europy
W Strasburgu 21–25 I 2013 r. senatorowie: Marek
Borowski, Grzegorz Czelej, Bogdan Klich i Piotr Wach
wzięli udział w I części sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Podczas sesji wystąpili goście
specjalni: prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili i minister sprawiedliwości Republiki Włoch Paola Severino.

Sekretarz generalny Rady Europy Thorbjørn Jagland
mówił o kryzysach finansowym, instytucjonalnym
i zaufania w Europie. Przedstawił podstawowe priorytety Rady Europy na najbliższy czas. To: walka z korupcją i pomoc rządom we wprowadzaniu reform sądownictwa, ochrona wolności wypowiedzi i wolności
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mediów, zwalczanie nietolerancji i mowy nienawiści,
wspieranie różnorodności i ochrona mniejszości. Podczas sesji senator Piotr Wach został wybrany na przewodniczącego Komisji ds. Kultury, Nauki, Edukacji
i Mediów Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Jego kadencja potrwa rok z możliwością reelekcji.
Komisja ta zajmuje się m.in. kwestiami wolności mediów w krajach Europy i nad tym będzie obradować
w najbliższym czasie.
Senator Piotr Wach wziął udział w posiedzeniach
Biura, Komisji Stałej oraz Komisji ds. Kultury, Nauki,
Edukacji i Mediów Zgromadzenia Parlamentarnego
Rady Europy, które zorganizowano 7–13 III 2013 r.
w Paryżu.
12–15 III 2013 r. w Rabacie (Maroko) odbyło się
posiedzenie Komisji ds. Politycznych Zgromadzenia
Parlamentarnego Rady Europy, w którym uczestniczył senator Bogdan Klich.
13–16 III 2013 r. w Berlinie senator Henryk Cioch
wziął udział w posiedzeniu Komisji ds. Socjalnych,
Zdrowia i Zrównoważonego Rozwoju Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.
19–21 III 2013 r. w Paryżu odbyło się posiedzenie
Komisji Monitoringowej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, w którym uczestniczył senator
Piotr Wach.
24–26 III 2013 r. w Dublinie senatorowie: Włodzimierz Cimoszewicz, Władysław Ortyl i Edmund
Wittbrodt wzięli udział w Międzyparlamentarnej
Konferencji ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa
i Obrony.
20–21 III 2013 r. w Brukseli senator Bogdan Klich
uczestniczył w corocznej konferencji Europejskiej
Agencji Obrony. Zabrał głos na temat tego, jaka polityka obronna jest Europie potrzebna i jakie są oczekiwania w tej kwestii.
7–10 IV 2013 r. w Tel Awiwie odbyło się posiedzenie Podkomisji ds. Bliskiego Wschodu Komisji ds.
Politycznych Zgromadzenia Parlamentarnego Rady
Europy, w którym wziął udział senator Bogdan Klich.
22–26 IV 2013 r. w Strasburgu senatorowie: Marek
Borowski, Henryk Cioch, Grzegorz Czelej, Bogdan
Klich, Jadwiga Rotnicka i Piotr Wach wzięli udział
w II części sesji Zgromadzenia Parlamentarnego
Rady Europy. Debatowano m.in. na temat: przemocy wobec wspólnot religijnych; przemocy seksualnej
wobec dzieci; zwalczania dyskryminacji dzieci romskich; wyzwań edukacyjnych młodych Europejczyków; zarządzania wyzwaniami w zakresie migracji
i azylu poza wschodnimi granicami Unii Europejskiej;
korzyści i zagrożeń dla zdrowia publicznego i środowiska wynikających ze stosowania nanotechnologii.
29 IV–2 V 2013 r. senator Bogdan Klich uczestniczył w posiedzeniu Podkomisji ds. Bliskiego Wschodu Komisji ds. Politycznych Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, które odbyło się w Tel Awiwie.
20–23 V 2013 r. w Londynie obradowała Komisja
ds. Kultury, Nauki, Edukacji i Mediów Zgromadzenia
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Parlamentarnego Rady Europy. Polski Senat reprezentował senator Piotr Wach.
2–4 VI 2013 r. senator Henryk Cioch wziął dział
w posiedzeniu Komisji ds. Socjalnych, Zdrowia
i Zrównoważonego Rozwoju Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, które zorganizowano
w Paryżu.
3–5 VI 2013 r. w Paryżu odbyło się posiedzenie
Komisji ds. Migracji, Uchodźców i Osób Wysiedlonych Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy,
w którym uczestniczył senator Grzegorz Czelej.
4 VII 2013 r. w Wilnie marszałek Bogdan Borusewicz wziął udział w uroczystym posiedzeniu litewskiego Sejmu z okazji inauguracji parlamentarnego
wymiaru litewskiej prezydencji w Radzie Europy.
Przemawiając z tej okazji, marszałek Senatu podkreślił, że nie ma wątpliwości, iż nowe państwa Unii
Europejskiej podołają prezydencji. Wyraził zadowolenie, że zaciera się podział między starymi i nowymi państwami Unii. Marszałek zaznaczył, że Litwie,
podobnie jak wcześniej Polsce, przyszło sprawować
przewodnictwo w czasach kryzysu. „Polska w pełni
popiera wybór trzech głównych filarów litewskiej
prezydencji: wiarygodnej Europy, Europy wzrostu,
otwartej Europy”. Według marszałka bardzo waż-

ne są zadania związane z problemami gospodarki
europejskiej: ograniczenie bezrobocia, zwłaszcza
wśród młodzieży, ustalenie instrumentów w ramach
perspektywy finansowej UE na lata 2014–2020 i plan
implementacji około 70 aktów prawnych. Wskazał,
że dla Polski szczególnie istotne są kwestie energetyczne. Marszałek zaznaczył, że Polakom bardzo
bliskie jest hasło „otwartej Europy”, współbrzmiące
z polityką otwartych drzwi. Przypomniał, że Polska
i Litwa od dawna angażowały się w pomoc Ukrainie
w zbliżeniu z Unią. Marszałek podkreślił, że Polska,
podobnie jak inne kraje Europy środkowowschodniej, przebyła trudną drogę transformacji ustrojowej
i gospodarczej. Zdaniem marszałka bez pomocy
państw o ugruntowanej demokracji byłaby ona
o wiele trudniejsza. Marszałek Senatu spotkał się też
z Vydasem Gedvilasem, przewodniczącym Sejmu
Republiki Litewskiej. Politycy rozmawiali o stosunkach polsko-litewskich.

SPRAWY MIĘDZYNARODOWE
4–7 VI 2013 r. senator Bogdan Klich wziął udział
w posiedzeniu Komisji ds. Politycznych i Demokracji
Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, które
odbyło się w Paryżu.
10–12 VI 2013 r. w Baku (Azerbejdżan) senator
Henryk Cioch uczestniczył w obradach Podkomisji
Ad-Hoc Komisji ds. Socjalnych, Zdrowia i Zrównoważonego Rozwoju Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, przygotowujących do konferencji
parlamentarnej na temat implementacji kampanii
„Jeden z pięciu”, prowadzonej przez Zgromadzenie
Parlamentarne Rady Europy.
24–28 VI 2013 r. senatorowie: Marek Borowski,
Henryk Cioch, Grzegorz Czelej i Piotr Wach wzięli
udział w III części sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, która odbyła się w Strasburgu.
Podczas sesji wystąpili goście specjalni: minister
spraw zagranicznych Armenii Edward Nalbandian,
przewodniczący Zgromadzenia Reprezentantów
Maroka Karim Ghellab, minister praw kobiet Francji
Najat Vallaud-Belkacem.
1–3 IX 2013 r. w Dubrowniku odbyło się posiedzenie Biura Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Wziął w nim udział senator Piotr Wach.
4–6 IX 2013 r. w Wilnie odbyła się Międzyparlamentarna Konferencja ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki
Bezpieczeństwa i Obrony. Polski Senat reprezentowali senatorowie: Włodzimierz Cimoszewicz, Andrzej Owczarek i Edmund Wittbrodt.
5–7 IX 2013 r. w Paryżu senator Piotr Wach wziął
udział w posiedzeniu Komisji Monitoringowej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.
8–10 IX 2013 r. w Paryżu obradowała Komisja
ds. Socjalnych, Zdrowia i Zrównoważonego Rozwoju Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.
W posiedzeniu uczestniczył senator Henryk Cioch.
9–11 IX 2013 r. w Paryżu odbyło się posiedzenie
Komisji ds. Migracji, Uchodźców i Osób Wysiedlonych Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy,
w którym wziął udział senator Grzegorz Czelej.
30 IX–4 X 2013 r. w Strasburgu senatorowie: Marek Borowski, Henryk Cioch, Grzegorz Czelej, Bogdan Klich i Piotr Wach wzięli udział w IV części sesji
Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Podczas sesji wystąpili goście specjalni: prezydent Serbii

Tomislav Nikolic, prezydent Armenii Serż Sarkisjan,
przewodniczący Rosyjskiej Dumy Siergiej Naryszkin
i sekretarz generalny OBWE Angel Gurria. W czasie
obrad zaprezentowano także raport Komisji Monitoringowej nt. „Przestrzeganie zobowiązań członkowskich przez Republikę Mołdawii”, którego współautorem był senator Piotr Wach.
13–15 X 2013 r. w Londynie zorganizowano seminarium na temat roli parlamentów narodowych
w wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka. Był na nim obecny senator Michał
Seweryński.
15–18 X 2013 r. w Wilnie obradowała Międzyparlamentarna Konferencja ds. Zarządzania Gospodarką i Finansami Unii Europejskiej. Obecni byli
senatorowie: Piotr Gruszczyński, Edmund Wittbrodt
i Marek Ziółkowski.
24–26 X 2013 r. w Lizbonie odbyło się posiedzenie
Komisji ds. Kultury, Nauki, Edukacji i Mediów Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Uczestniczył w nim senator Piotr Wach.
5–8 XI 2013 r. w Lizbonie obradowała Komisja ds.
Politycznych i Demokracji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, odbywało się również Forum
Lizbońskie. Polski Senat reprezentował senator Bogdan Klich.
11–14 XI 2013 r. w Genewie senator Henryk Cioch
uczestniczył w posiedzeniu Komisji ds. Socjalnych,
Zdrowia i Zrównoważonego Rozwoju Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.
21–23 XI 2013 r. w Wiedniu odbyło się posiedzenie Biura i Komisji Stałej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, w którym wziął udział senator
Piotr Wach.
2–5 XII 2013 r. w Paryżu obradowała Komisja
ds. Kultury, Nauki, Edukacji i Mediów Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. W posiedzeniu
uczestniczył senator Piotr Wach.
9–12 XII 2013 r. w Paryżu odbyło się posiedzenie
Komisji ds. Politycznych i Demokracji Zgromadzenia
Parlamentarnego Rady Europy. Polski Senat reprezentował senator Bogdan Klich.
12–14 XII 2013 r. senator Piotr Wach wziął udział
w posiedzeniu Komisji Monitoringowej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, które zorganizowano w Paryżu.

Współpraca parlamentarna w ramach
Zgromadzenia Parlamentarnego NATO
W Brukseli 23–26 II 2013 r. odbyło się wspólne
posiedzenie komisji: Obrony i Bezpieczeństwa; Ekonomicznej i Bezpieczeństwa oraz Politycznej Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, w którym uczestniczył senator Andrzej Szewiński.
8–11 IV 2013 r. w Hadze obradowały wspólnie
Podkomisja ds. Przyszłego Potencjału Obronnego

i Bezpieczeństwa oraz Podkomisja ds. Energii i Bezpieczeństwa środowiska Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Na posiedzeniu był obecny senator
Andrzej Szewiński.
17–20 V 2013 r. w Luksemburgu odbyła się
wiosenna sesja Zgromadzenia Parlamentarnego
NATO, w której wziął udział m.in. przewodniczący
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ZP NATO Hugh Bayley, który zaapelował o zmniejszenie negatywnego wpływu kryzysu na obronność.
Polski Senat reprezentowali senatorowie: Władysław
Ortyl, Andrzej Szewiński i Edmund Wittbrodt. Po sesji plenarnej Komisja Nauki i Technologii rozpatrywała projekty raportów na temat: samolotów bezzałogowych; nowych rodzajów energii do wykorzystania
w NATO; możliwości przetrwania żołnierzy w siłach
lądowych. Komisja Obrony i Bezpieczeństwa zaś
rozpatrywała raporty na temat: Afganistanu po roku
2014; inteligentnej obrony; stosunków transatlantyckich oraz strategicznego partnerstwa dla Sahelu (region geograficzny w Afryce).
10–15 X 2013 r. senatorowie: Witold Sitarz, Andrzej Szewiński i Edmund Wittbrodt wzięli udział
w 59. sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO,
zorganizowanej w Dubrowniku.
3–8 XI 2013 r. senatorowie Edmund Wittbrodt
i Witold Sitarz wraz z Komisją Nauki i Technologii
Zgromadzenia Parlamentarnego NATO złożyli wizytę w Izraelu i Autonomii Palestyńskiej.
7 XI 2013 r. marszałek Bogdan Borusewicz na poligonie w Drawsku Pomorskim obserwował zdolności
sił sojuszniczych NATO, biorących udział w ćwiczeniach Steadfast Jazz 2013. Marszałek uczestniczył
też w spotkaniu prezydenta Bronisława Komorow-

skiego z sekretarzem generalnym NATO Andersem
Fogh Rasmussenem.
12–16 XI 2013 r. senator Andrzej Szewiński wziął
udział w 84. seminarium Rose – Roth, zorganizowanym w Biszkek (Kirgistan) przez Zgromadzenie Parlamentarne NATO.
24–26 XI 2013 r. w Rzymie odbyło się wspólne seminarium Grupy ds. Regionu Morza śródziemnego
i Bliskiego Wschodu oraz Podkomisji ds. Współpracy i Konwergencji Gospodarczej Wschód – Zachód
Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Polski Senat
reprezentował senator Edmund Wittbrodt.

Konferencja Parlamentarna Morza Bałtyckiego
30–31 I 2013 r. senator Ryszard Górecki uczestniczył w posiedzeniu Komisji Stałej Konferencji Parlamentarnej Morza Bałtyckiego, które odbyło się
w Brukseli.
24–27 VIII 2013 r. w Parnawie (Estonia) odbyła
się XXII Konferencja Parlamentarna Morza Bałtyc-

kiego, w której wziął udział senator Ryszard Górecki. Wzrost gospodarczy i rozwój konkurencyjności
państw Morza Bałtyckiego, innowacyjne projekty
w medycynie, wykorzystanie energii wiatru w przemyśle, problemy klimatyczne – to kwestie omawiane
podczas obrad.

Zgromadzenie Parlamentarne Inicjatywy środkowoeuropejskiej
Senator Janusz Sepioł wziął udział w posiedzeniu komisji Zgromadzenia Parlamentarnego Inicjatywy środkowoeuropejskiej, które odbyło się
23–25 IV 2013 r. w Budapeszcie.
24–26 IX 2013 r. w Budapeszcie zorganizowano posiedzenie Zgromadzenia Parlamentarnego
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Inicjatywy środkowoeuropejskiej, w którym wzięli
udział senatorowie: Andrzej Matusiewicz, Rafał
Muchacki i Janusz Sepioł. Temat obrad to „Polityka regionalna i kluczowe elementy Europejskiej
Współpracy Terytorialnej w kontekście okresu budżetowego 2014–2020”.
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KONTAKTY DWUSTRONNE
Forum Regionów Polska – Rosja

V

Forum Regionów Polska – Rosja odbyło się
2–4 VI 2013 r. w Niżnym Nowogrodzie. Spotkali się na nim przedstawiciele rosyjskich regionów i polskich samorządów wojewódzkich. Patronat nad forum, w którym wzięło udział około
300 osób, w tym 70 samorządowców z 15 polskich województw, objęły Senat RP i Rada Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej. 2 VI 2013 r., przed oficjalną inauguracją
forum, marszałek Bogdan Borusewicz spotkał się
z przewodniczącą Rady Federacji Walentyną Matwijenko. Przewodnicząca wyraziła nadzieję, że
forum będzie ważnym wydarzeniem, sprzyjającym
zacieśnieniu współpracy między Rosją i Polską
przed ogłoszonym w 2015 r. w Rosji Rokiem Polski. Przewodnicząca wyraziła gotowość zintensyfikowania współpracy między komisjami senackimi
i komitetami Rady Federacji. Podkreśliła, że strona rosyjska nie może być zadowolona ze struktury obrotów handlowych między obu państwami.
Przypomniała, że Polska jest przede wszystkim odbiorcą rosyjskich surowców – ropy i gazu, a chciałaby, żeby wymiana towarowa obejmowała także
zaawansowane technologie. Przewodnicząca Rady
Federacji wspomniała o „barierach politycznych”,
stwarzanych w Polsce inwestycjom rosyjskich firm.
Jak powiedziała, niektóre firmy nie są dopuszczane do przetargów dotyczących sprzedaży polskich
przedsiębiorstw. Jako przykład podała Zakłady
Azotowe w Tarnowie. Stwierdziła, że w epoce globalizacji i otwartości rynków trudno takie działania
wytłumaczyć.
Marszałek Bogdan Borusewicz wyraził zadowolenie, że V Forum Regionów Polska – Rosja odbywa się
w Niżnym Nowogrodzie. Zapowiedział, że przyszłoroczne spotkanie przedstawicieli regionów zostanie
zorganizowane w Gdańsku i będzie otwarte na samorządy miast, co powinno przynieść nowy impuls
w kontaktach polsko-rosyjskich. Gdańskie forum zostanie poświęcone małemu i średniemu biznesowi
oraz turystyce. Marszałek Senatu podkreślił, że w relacjach polsko-rosyjskich jest więcej pozytywów niż
negatywów. Wśród problemów, których rozwiązanie leży po stronie rosyjskiej, wskazał nielegalny napływ obywateli Rosji pochodzenia czeczeńskiego,
a także sygnały dotyczące blokowania działalności
organizacji polonijnej w Kaliningradzie. Odnosząc
się do sprawy tarnowskich „Azotów”, marszałek
powiedział, że Skarb Państwa, który posiada pakiet
kontrolny akcji tej spółki, nie zamierza jej sprzedawać, a w tym wypadku firma rosyjska podjęła próbę
wrogiego jej przejęcia.

W przeddzień tegorocznego forum marszałek
Bogdan Borusewicz i przewodnicząca Rady Federacji Federacji Rosyjskiej Walentyna Matwijenko
dokonali uroczystego otwarcia 6. Festiwalu Polskich Filmów „Wisła”. Odbyła się także ceremonia
wręczenia nagrody „Ku spotkaniu”, przyznawanej
za działalność na rzecz zbliżenia narodów Polski
i Rosji. Tegorocznymi laureatami nagrody zostały
województwo dolnośląskie i obwód leningradzki.
Nagrodę – statuetkę wzorowaną na obrazie Andrieja Rublowa z rąk marszałka Bogdana Borusewicza i przewodniczącej Walentiny Matwijenko
odebrali marszałek województwa dolnośląskiego
Rafał Jurkowlaniec i przewodniczący zgromadzenia ustawodawczego obwodu leningradzkiego
Siergiej Biebienin. Wręczając statuetkę, marszałek Senatu zaznaczył, że oba samorządy od 10 lat
„wzorowo i bardzo ściśle” ze sobą współpracują,
czego powinny się od nich uczyć inne polskie województwa i rosyjskie regiony. Marszałek Bogdan
Borusewicz podkreślił, że to właśnie współpraca
na poziomie regionów i samorządów jest podstawą budowania lepszych polsko-rosyjskich relacji
gospodarczych, większej wymiany handlowej, naukowej i kulturalnej.
V Forum Regionów Polska – Rosja poświęcone
było współpracy kulturalnej i naukowej. Uczestniczyli w nim senatorowie, deputowani Rady Federacji, przedstawiciele regionów Federacji Rosyjskiej
i polskich województw, a także miast i gmin. Senat
reprezentowali: przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senator Janusz Sepioł, przewodniczący Komisji Budżetu
i Finansów Publicznych senator Kazimierz Kleina,
wiceprzewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu senatorowie Piotr Wach i Andrzej Grzyb, a także
senatorowie Jan Maria Jackowski, Stanisław Hodorowicz, Jan Filip Libicki i Sławomir Preiss.
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„Nasze kraje powinny wznieść się ponad problemy z przeszłości i powinny razem iść naprzód.
Istotny wkład w rozwój relacji między naszymi krajami jest możliwy dzięki regularnemu dialogowi
politycznemu, a ten dialog polityczny prowadzi do
wzmocnienia więzi gospodarczych” – powiedziała
przewodnicząca Walentyna Matwijenko. Podkreśliła, że w tym procesie bardzo ważne jest budowanie
mocniejszych więzi międzyludzkich, których wyrazem jest obecnie współpraca między polskimi województwami i rosyjskimi regionami. „Nasze forum
jest generatorem pomysłów i unikatową platformą
wymiany doświadczeń i dyskusji. Powinniśmy określić kierunki dalszej współpracy i zastanowić się, jak
jeszcze bardziej zwiększyć dynamikę relacji między
regionami, aby przenieść tę współpracę na poziom
miast i miasteczek” – powiedziała przewodnicząca

Rady Federacji. W jej ocenie potencjał Polski i Rosji
w dziedzinie oświaty i kultury nie jest w pełni wykorzystywany, a zadaniem Rady Federacji i Senatu jest
„sprzyjanie rozwojowi kontaktów między krajami”.
„Powinniśmy uchwalać takie prawo, które pozwoli
pogłębić partnerstwo i wymianę naukową, kulturalną, a także wymianę młodzieży. Chcemy wzmocnić
dialog międzykulturowy i zapraszamy do tego polski Senat” – zaznaczyła przewodnicząca izby wyższej rosyjskiego parlamentu. Jak dodała, doskonałą
okazją do wzmocnienia dialogu będzie obchodzony
w roku 2015 w Rosji Rok Polski, w Polsce – Rok Kultury Rosyjskiej.
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Marszałek Bogdan Borusewicz, dziękując za
zorganizowanie spotkania, podkreślił, że forum
regionów od wielu lat służy zacieśnieniu kontaktów między samorządami obu państw. „Forum
regionów spełnia ważną i pozytywną funkcję
w stosunkach polsko-rosyjskich i w nawiązywaniu kontaktów na poziomie regionów” – powiedział marszałek Senatu. Zaznaczył, że wyrazem
doskonałych relacji na szczeblu samorządowym
między oboma krajami jest współpraca między
województwem dolnośląskim a obwodem leningradzkim, wyróżniona przez obie izby parlamentu
nagrodą „Ku spotkaniu”. „To, że tę nagrodę otrzymały polskie i rosyjskie regiony, pokazuje pewną
drogę dla innych. Mam nadzieję, że podobne nagrody będziemy mogli wręczać na kolejnym forum” – stwierdził marszałek Bogdan Borusewicz.
Debata podczas forum koncentrowała się
w 3 sekcjach. Podsumowano polsko-rosyjską
współpracę w sferze nauki i edukacji oraz kultury
i ochrony dziedzictwa historycznego. Omówiono
także sprawy związane z aktywnością obywatelską
i rolą młodzieży. Senator Andrzej Grzyb podkreślił,
iż przedstawiciele młodego pokolenia postulowali,
aby politycy udzielali wsparcia w działaniach podejmowanych przez młodzież, zwłaszcza w dziedzinie wolontariatu. Chcieliby, aby na kolejnych forach
zawsze część debaty była poświęcona ludziom
młodym. Senator Janusz Sepioł zaakcentował, że
odkryciem forum stało się wskazanie nowych obszarów dziedzictwa, które powstało po II wojnie
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światowej lub było tworzone przez polską diasporę
w Rosji. Jako przykład przywołał wystawę rosyjską
w obozie śmierci Auschwitz-Birkenau. Nowym obszarem współpracy polsko-rosyjskiej są festiwale
filmowe w Polsce i Rosji.
W przyjętej na koniec wspólnej deklaracji obie
strony postanowiły podejmować dalsze działania
na rzecz poprawy jakości i pogłębienia współpracy między regionami obu krajów, między
instytucjami zajmującymi się edukacją, kulturą
i dziedzictwem historycznym na poziomie regionalnym.

Forum Regionów Polska – Chorwacja
Wicemarszałek Jan Wyrowiński wziął udział
w II Forum Regionów Polska – Chorwacja, które
odbyło się 15–16 VII 2013 r. w Kołobrzegu. Samorządowcy z Polski i Chorwacji rozmawiali o wykorzystaniu środków unijnych, o europejskich korytarzach transportowych, a także o odnawialnych
źródłach energii. Patronat honorowy nad forum,
zorganizowanym przez Związek Województw RP
i marszałka województwa zachodniopomorskiego,
objął marszałek Bogdan Borusewicz. Dla polskich
i chorwackich regionów spotkanie stanowiło okazję do rozwijania współpracy gospodarczej i turystycznej. Chodzi również o nawiązanie bardziej
intensywnych kontaktów i współpracy regionalnej
z nowym państwem członkowskim UE.
Witając chorwackich gości, wicemarszałek Jan
Wyrowiński gratulował, że 1 VII 2013 r. ich kraj
stał się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Podkreślił, że Polska zabiegała o to, by marzenie Chorwacji o przyłączeniu do wspólnoty
europejskiej spełniło się jak najszybciej. Przypomniał również, że marszałek Bogdan Borusewicz
od samego początku towarzyszył i patronował
inicjatywie powołania Forum Regionów Polski
i Chorwacji. Jak zapewnił, Senat przywiązuje
dużą wagę do współpracy regionalnej, a dowodem na to są inicjatywy dotyczące współpracy
regionalnej między polskimi województwami

a regionami Rosji czy Francji. „Jestem przekonany, że wkrótce Chorwacja dołączy do prymusów
europejskich. Mam nadzieję, że odbędzie się to
z udziałem Polaków” – powiedział wicemarszałek Jan Wyrowiński.
„Współpraca między Polską a Chorwacją nie byłaby pełna, gdyby nie udział w niej polskich i chorwackich regionów” – podkreślił prezes zarządu Związku
Województw RP Jacek Protas. Jak mówił, tematy
podejmowane podczas forum są trudne, ale łączą
samorządców obu krajów.
W spotkaniu wzięła także udział minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska, która mówiła
o roli współpracy międzyregionalnej w działalności swojego resortu. Zwróciła uwagę, że zagadnienia omawiane podczas forum chorwackie regiony
będą musiały podjąć w związku z członkostwem
ich kraju w Unii Europejskiej. Zdaniem minister, pieniądze europejskie, nawet najbardziej pożądane, są
tylko pewnym wymiarem i obrazem tego, jak chcemy kształtować przyszłość. „W Polsce te pieniądze
przyniosły wiele efektów, w tym dobre planowanie i wysoką jakość administracji. Grupą, która jest
współautorem sukcesów, są polskie regiony. To
jeden z powodów, dla których współpraca między
marszałkami a żupaniami powinna być coraz bardziej intensywna” – powiedziała minister rozwoju
regionalnego.
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Ambasador Republiki Chorwacji w Polsce Ivan del
Vechio podkreślił, że stosunki między obu krajami
są świetne, a on sam zaproponował, by kontakty polityczne otrzymały status partnerstwa strategicznego. Przypomniał, że od czasu wojny Polska udzieliła
ogromnego wsparcia Chorwacji. Dodał, że w wymiarze politycznym oba kraje przeszły trudny proces przemian. Zdaniem ambasadora Polska stanowi dla Chorwacji dobry przykład wykorzystania swoich „5 minut”
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w Unii Europejskiej. „Chorwacja ma swoje 5 minut
właśnie teraz i musimy dobrze wykorzystać środki unijne, przyciągać inwestycje zagraniczne, przeprowadzić
reindustralizację, doprowadzić do reformy rolno-spożywczej. W Polsce udało się te wszystkie kwestie dobrze poprowadzić” – powiedział ambasador.
Podczas forum podpisano porozumienie o współpracy między województwem wielkopolskim a żupanią vukowarsko-srijemską.
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OBSERWACJA WYBORÓW
PARLAMENTARNYCH

W

2013 r. senatorowie uczestniczyli w misjach
obserwacyjnych wyborów w Gruzji, Azerbejdżanie i Monako.
25–27 X 2013 r. senator Kazimierz Kleina brał
udział w misji obserwacyjnej wyborów prezydenckich w Gruzji w ramach Organizacji Bezpieczeństwa
i Współpracy w Europie (OBWE), senator Bogdan
Klich – z ramienia Rady Europy (RE), a senatorowie
Marek Martynowski i Andrzej Szewiński jako reprezentanci Zgromadzenia Parlamentarnego NATO.
Wybory prezydenckie w Gruzji obserwowała także
specjalna senacka misja, w skład której, pod przewodnictwem senator Grażyny Sztark, weszli senatorowie:
Witold Sitarz, Alicja Zając i Piotr Zientarski. Celem
misji było monitorowanie przebiegu kampanii wyborczej i wyborów prezydenckich, które odbyły się
27 X 2013 r. Jak ocenili senatorowie, wybory przebiegały w sposób demokratyczny, a drobne niedociągnięcia nie miały, ich zdaniem, wpływu na ostateczny wynik głosowania. W dniu wyborów senatorowie
obserwowali procedury związane z otwarciem i zamknięciem lokali wyborczych, przyglądali się przebiegowi głosowania, a także liczeniu głosów. Odwiedzili
43 lokale wyborcze w 11 okręgach, w rejonie Rustawi
i Tbilisi, m.in. komisję specjalną nr 9, działającą w więzieniu, i komisję utworzoną dla osób niemających stałego zameldowania, a będących obywatelami Gruzji
(np. uchodźcy). W obwodzie specjalnym utworzonym w więzieniu w Tbilisi senatorowie zwrócili uwagę
na pewne nieścisłości związane z przebiegiem głosowania. Obserwacja miejsc, w których oddawano
głosy, była utrudniona. Wątpliwości obserwatorów
wzbudziła także interpretacja zasad dotyczących
użycia urny mobilnej.
Swoją pracę senatorowie rozpoczęli 25 X 2013 r.
od wizyty w Centralnej Komisji Wyborczej (CKW),
gdzie przyglądali się wydawaniu akredytacji dla
mediów i obserwatorów międzynarodowych i lokalnych, a także materiałów wyborczych przezna-

czonych dla okręgowych i obwodowych komisji wyborczych. Następnie w lokalnym sztabie wyborczym
kandydatki Nino Burjanadze senator Grażyna Sztark
rozmawiała z zastępcą szefa jej Krajowego Sztabu
Wyborczego. W ocenie działaczy Demokratycznego Ruchu Zjednoczona Gruzja w prowadzeniu
i finansowaniu kampanii wyborczej dochodziło do
nieprawidłowości na dużą skalę. Ruch zarzucił kupowanie głosów zarówno Gruzińskiemu Marzeniu, jak
i Zjednoczonemu Ruchowi Narodowemu.
Senatorowie odwiedzili także siedzibę Ruchu Społecznego „Wielonarodowa Gruzja”, zrzeszającego lokalne organizacje prowadzące obserwację wyborów
w regionach, gdzie znajdują się duże skupiska mniejszości narodowych (Samtskhe-Javakheti i Klemo Kartli). W ocenie przewodniczącego tego ruchu Arnolda
Stepaniana mimo różnego rodzaju trudności widać
wyraźną zmianę polityki wobec mniejszości narodowych. Po raz pierwszy zaproszenia na nadchodzące
wybory wydrukowano nie tylko w języku gruzińskim,
ale także w ormiańskim i azerskim. Po raz pierwszy po
gruzińsku, armeńsku i azersku dostępna była tzw. gorąca linia wyborcza. CKW przygotowała w językach
mniejszości 9 spotów telewizyjnych wyjaśniających
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procedury wyborcze. Telewizyjne debaty między
kandydatami, emitowane przez publiczną telewizję,
tłumaczone były na język ormiański i azerski.
26 X 2013 r. obserwatorzy sprawdzali stan przygotowań do wyborów w okręgowych i obwodowych
komisjach wyborczych poza Tbilisi. Senatorowie odwiedzili kilkanaście lokali wyborczych. W większości
przygotowania zostały już zakończone lub zbliżały
się do końca. Ogólnie stan przygotowań oceniono
jako dobry. Senatorowie zwrócili uwagę na poprawę
dostępności lokali wyborczych dla osób niepełnosprawnych. Wyjątek stanowiło duże osiedle (12 połączonych wiosek) zamieszkałe przez ludność azerską,
na którym nie zauważono żadnych śladów kampanii
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wyborczej. Mieszkańcy nie potrafili wskazać, gdzie
znajduje się lokal wyborczy. W siedzibie tamtejszej
okręgowej komisji wyborczej przygotowania do
wyborów znajdowały się w fazie początkowej, a jej
członkowie niezbyt dobrze orientowali się w procedurze wyborczej. Materiały wyborcze przygotowano
w językach gruzińskim i azerskim.
Senator Piotr Wach 7–11 II 2013 r. przewodniczył
misji obserwacyjnej wyborów parlamentarnych przeprowadzonych 10 II 2013 r. w Księstwie Monako.
6–11 X 2013 r. senator Kazimierz Kleina brał
udział w misji obserwacyjnej wyborów prezydenckich w Azerbejdżanie w ramach Organizacji
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Senator
obserwował m.in. liczenie wyników głosowania.
Zdecydowanym faworytem okazał się dotychczasowy prezydent Ilham Alijev. Jak powiedział senator, „W komisji numer 28, w której obserwowałem
liczenie wyników głosowania, było 1361 uprawnionych do wzięcia udziału w wyborach. Swój
głos oddały 863 osoby. Z tego urzędujący prezydent Ilham Alijev otrzymał 752 głosy. Główny
przeciwnik Jamil Hasanli z partii NCDF otrzymał
88 głosów. Pozostali kandydaci 0, 1 lub 3 głosy”.
Według danych Centralnej Komisji Wyborczej
w wyborach wzięło udział 72,31% uprawnionych
do głosowania obywateli państwa liczącego około
9 mln mieszkańców.

VI

SENAT
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ocząwszy od 1989 r., Senat kształtował i realizował politykę państwa wobec Polonii. Przez
wszystkie te lata udało mu się wypracować dobre
kontakty z polską diasporą, niezależnie od jej miejsca zamieszkania i przyczyn oddalenia od ojczyzny.
W 2012 r. zmieniły się zasady finansowania zadań
realizowanych na rzecz Polonii i Polaków za granicą. Przyjmując ustawę budżetową na ten rok, parlament zdecydował, że pieniądze przeznaczone na
ten cel znajdą się w gestii Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W 2012 r. w budżecie Kancelarii Senatu na wspieranie polskiej diaspory zagwarantowano jeszcze 10 mln zł na dokończenie rozpoczętych
wcześniej zadań inwestycyjnych i zadań programowych powtarzających się i kontynuowanych, objętych dotacją Kancelarii Senatu co najmniej w 1 roku
z okresu 2007–2011, jeśli łączna dotacja udzielona
wnioskodawcy w każdym roku była mniejsza niż
500 tys. zł. Zmiana zasad finansowania zadań na
rzecz Polonii i Polaków za granicą zamknęła pewien
rozdział w sprawowaniu przez Senat roli opiekuna
naszej diaspory i stała się okazją do określenia na
nowo modelu sprawowania przez Izbę pieczy nad
naszymi rodakami.
W 2013 r. w budżecie Kancelarii Senatu znalazły się środki na sfinansowanie działań związanych
z pieczą nad Polonią i Polakami za granicą, takich
jak: wyjazdy, konferencje, seminaria, spotkania eksperckie, konkursy, koncerty, rocznice czy obchody

Dnia Polonii i Polaków za Granicą. Oprócz marszałka i członków Prezydium Senatu w sprawowanie pieczy nad Polonią i Polakami za granicą w szczególny
sposób angażowała się Komisja Spraw Emigracji
i Łączności z Polakami za granicą, która zorganizowała m.in. 2 konferencje na temat sytuacji polskich
mediów na Litwie i Ukrainie, a także posiedzenia seminaryjne poświęcone m.in. polskiej młodej emigracji i jej problemom, np. zjawisku marginalizacji.
Wzorem lat ubiegłych marszałek Bogdan Borusewicz swoim patronatem objął szereg imprez w różnorodny sposób związanych z Polonią i Polakami za
granicą, m.in.: turniej szachowy „Szachiści grają dla
Polonii”; wileński festiwal kultur „Kaziuki – Wilniuki”; wystawę w Muzeum Narodowym w Gdańsku,
prezentującą dar Halimy Nałęcz z Londynu dla tej
placówki z 1983 r., kolekcję liczącą 386 dzieł sztuki współczesnych artystów polskich i zagranicznych; II edycję Nagrody im. Macieja Płażyńskiego, przyznawanej dziennikarzom i mediom swoją
pracą szczególnie służącym Polonii; konferencję
„Realizacja praw mniejszości polskiej na Białorusi,
Litwie, Ukrainie i w Czechach oraz mniejszości białoruskiej, litewskiej, ukraińskiej i czeskiej w Polsce”,
zorganizowaną przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Łódzkiego; konkurs o Nagrodę „Archiwum Emigracji” w Toruniu czy zjazd absolwentów Szkoły Liderów Polonijnych.

Informacja ministra spraw zagranicznych na temat
rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą
oraz wykorzystania środków wydatkowanych z budżetu państwa na
współpracę z Polonią i Polakami za granicą w 2012 r.
Minister Radosław Sikorski przedstawił informację
na ten temat na 32. posiedzeniu Senatu. Jak zaznaczył na wstępie: „Pamiętamy o doświadczeniach
i o historycznych dokonaniach Senatu na polu tej
współpracy przez 2 dekady. Wiemy, że ta diaspora
to ponad 20 milionów osób, szósta co do wielkości na świecie, mierząc stosunkiem liczby ludności
za granicą do liczby ludności w kraju. Jest to grupa
wielka i niejednorodna – różne losy, różny status
społeczny, różne związki z Polską, różna znajomość
języka, różne oczekiwania. Jednym słowem: wielkie
wyzwanie i wielka szansa dla Polonii i Polaków za
granicą i dla polskiej racji stanu”. Minister podkreślił,
że jego resort chce czerpać z doświadczenia Senatu
w tym zakresie. „Mamy teraz środki, struktury i wypracowane plany, aby realizować ten obowiązek,
który ustawodawca na nas nałożył”– mówił. W ocenie Radosława Sikorskiego, wprowadzenie nowego
systemu współpracy z Polonią było słuszną decyzją.
Zadeklarował, że nie ma planów, aby zakończyć
wspieranie naszych rodaków, „wręcz przeciwnie,

będziemy ich wspierać, a jednocześnie zachęcać do
jeszcze większej aktywności na rzecz naszego kraju, tak aby na koniec polski podatnik uzyskał z tego
korzyść”.
Zgodnie z informacją, od 2012 r. podwoiła się
liczba składanych wniosków w konkursie na współpracę z Polonią, a na konkurs dla organizacji pozarządowych wpłynęło 201 wniosków na kwotę
139,5 mln zł. Pozytywnie rozpatrzono 86 wniosków,
w tym 69 projektów i 17 programów. Na konkurs
w 2013 r. wpłynęło 418 wniosków na 224 mln zł, co
ponadczterokrotnie przekraczało limit środków, jakimi dysponuje MSZ. W ocenie ministra, świadczyło to
o pozytywnym odbiorze nowego systemu, ale spowodowało także wzrost liczby odrzucanych wniosków, a co za tym idzie – niezadowolonych wnioskodawców. Minister Radosław Sikorski zaapelował
do nich o rzetelność, ponieważ do resortu wpłynęły
wnioski o dotacje „dla organizacji fikcyjnych lub nieistniejących czasopism”. Zapewnił, że słucha głosu
rodaków za granicą, polskiej opinii publicznej, śro-
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dowisk parlamentarnych, organizacji pozarządowych i mediów, a wsparcie mediów polonijnych to
dla MSZ „współpraca priorytetowa”. W 2012 r. wydano na ten cel ponad 4,5 mln zł ze środków konkursowych. Minister stwierdził, że intencją resortu jest,
żeby „każdy, kto wykorzystuje pieniądze polskiego
podatnika, miał świadomość, że ponosi pełną odpowiedzialność za ich racjonalne i uczciwe wydatkowanie”. Poza procedurą konkursową w 2012 r. resort
przeznaczył ponad 24 mln zł na pomoc dla Polonii.
środki te zostały rozdysponowane przez placówki zagraniczne na 2030 projektów, w tym 669 z dziedziny
oświaty (11 mln zł), 1080 – kultury i sztuki (prawie
10 mln zł), 183 projekty związane z wypoczynkiem
letnim dzieci (około 2 mln zł), 58 projektów z dziedziny ochrony miejsc pamięci narodowej (1,5 mln zł). Dla
opiniowania projektów z inicjatywy ministra Radosława Sikorskiego przy placówkach powołano 22 rady
polonijne (10 przy ambasadach i 12 przy konsulatach
generalnych).
Minister poinformował, że w 2012 r. MSZ zajmowało się m.in. ochroną praw osób polskiego
pochodzenia za granicą i wspieraniem postulatów
diaspory wobec krajów zamieszkania. Najinten-

sywniejsze tego typu działania były prowadzone na
Białorusi i Litwie oraz w państwach nowej emigracji
zarobkowej. Za sukces resortu minister uznał zjazd
zdelegalizowanego Związku Polaków na Białorusi
w listopadzie 2012 r., za wyzwanie zaś – dialog z Litwą w sprawie polskiej mniejszości. Poinformował
ponadto o finalizowaniu sprawy Domu Polskiego na
Ukrainie, we Lwowie. Zapewnił, że resort wpiera też
najbardziej wartościowe inicjatywy młodego pokolenia Polonii amerykańskiej.

Obchody światowego Dnia Polonii i Polaków za Granicą
2 V 2013 r. z okazji Dnia Polonii i Polaków za
Granicą marszałek Bogdan Borusewicz wystąpił
w Telewizji Polskiej:
„Szanowni Państwo, Drodzy Rodacy w kraju i za
granicą!
Dziś po raz dwunasty świętujemy Dzień Polonii
i Polaków za Granicą. Senat Rzeczypospolitej Polskiej od 79 lat sprawuje pieczę nad Polakami żyjącymi poza granicami kraju. Dlatego w maju 2002 r.
z inicjatywy Senatu został ustanowiony Dzień Polonii i Polaków za Granicą.
Tego dnia przypominamy Polakom w kraju o rodakach, którzy z różnych przyczyn znaleźli się poza granicami Rzeczypospolitej. Łączymy się z tymi, których zatrzymała powojenna zmiana granic. Pamiętamy o tych,
którzy opuścili kraj w poszukiwaniu lepszego losu. Myślimy o tych, których wyjazd był wynikiem wyborów ideowych i moralnych. święto Polonii wzmacnia poczucie
polskiej wspólnoty narodowej ponad granicami i wszelkimi podziałami. W tegorocznych obchodach, organizowanych w Republice Czeskiej, razem ze mną będzie
uczestniczył przewodniczący Senatu Czeskiego.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej współpracuje z rządem w realizacji polityki wobec rodaków za granicą.
Jest otwarty na rozmowy o problemach Polaków i Polonii, ich prawach w kraju zamieszkania. Podczas tych
spotkań możemy podziękować za walkę o niepodległą
Polskę, pogratulować sukcesów, a gdy trzeba – pokrzepić na duchu i wspomóc w różnych sprawach.
Polacy żyjący za granicą reprezentują naszą ojczyznę. Spoczywa na nich obowiązek budowa-
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nia i kształtowania wizerunku Polski. Wiąże się to
z pozytywną oceną w nowym kraju zamieszkania,
z przełamywaniem barier niewiedzy i stereotypów.
Wielu Polaków za granicą podejmuje trud działania
w organizacjach polonijnych.
Senat daje wsparcie cennym inicjatywom. W bieżącym roku ustanowiłem nagrodę, której celem jest
promowanie polskiego dziedzictwa kulturowego
za granicą. W ramach tego konkursu senatorowie
będą wskazywać osoby zasłużone dla ochrony
miejsc i obiektów historycznych.
Drodzy Rodacy!
świat wokół nas zmienia się coraz szybciej. Pojawiają się wciąż nowe wyzwania, tylko działając razem możemy stawić im czoła”.
W 2013 r. uroczyste obchody Światowego Dnia Polonii i Polaków za Granicą zorganizowano na Śląsku
Cieszyńskim w Republice Czeskiej (4 V 2013 r.). Wzięli
w nich udział marszałek Bogdan Borusewicz z grupą senatorów i posłów, a także przedstawicieli polskich organizacji pozarządowych wspierających Polonię i Polaków
za granicą. W skład delegacji Senatu wchodzili wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej i przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą
senator Andrzej Person, a także senatorowie: Barbara
Borys-Damięcka, Alicja Chybicka, Leszek Czarnobaj,
Dorota Czudowska, Mieczysław Gil, Stanisław Gogacz,
Stanisław Jurcewicz, Wiesław Kilian, Tadeusz Kopeć,
Andrzej Misiołek, Zbigniew Meres, Jarosław Obremski,
Bolesław Piecha, Leszek Piechota, Bogusław śmigielski,
Piotr Wach. Obecni byli również posłowie Jan Dziedzi-
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czak i Piotr Pyzik. Na zaproszenie marszałka Bogdana
Borusewicza w uroczystościach wziął udział przewodniczący czeskiego Senatu Milan Štěch.
W Ostrawie delegacja Senatu spotkała się z przedstawicielami organizacji polskich w Czechach i na
Słowacji, a także władz województwa morawsko-śląskiego i Ostrawy. Konsul generalny RP w Ostrawie
Anna Olszewska podkreśliła, że śląsk Cieszyński od
wieków zamieszkiwali Polacy, a losy tego regionu są
częścią historii Polski i Czech. Podziękowała marszałkowi Bogdanowi Borusewiczowi za przybycie, co „jest
dowodem zainteresowania się Senatu RP życiem rodaków w Republice Czeskiej”. Prezes Kongresu Polaków
w Republice Czeskiej Józef Szymeczek powiedział, że
chociaż losy morawskiej Ostrawy nie były związane
z Polską, to serce mieszkających tutaj Polaków zawsze
biło dla niej. Przypomniał, że od 1920 r. polska mniejszość narodowa rozwija kulturę i oświatę, ale „potrzebne jest wsparcie moralne i finansowe”. Dziękując organizacjom polskim w Republice Czeskiej i władzom
lokalnym za zorganizowanie wizyty, marszałek Bogdan
Borusewicz powiedział, że zdecydował się przyjechać
na śląsk Cieszyński świętować światowy Dzień Polonii
i Polaków za Granicą, ponieważ żyjący tu Polacy są mu
szczególnie bliscy. „Oni nigdy nigdzie nie wyjeżdżali
za chlebem, jak nasi rodacy, którzy osiedlili się w Australii, Brazylii, Argentynie, w Stanach Zjednoczonych,
Kanadzie czy Francji lub Niemczech, a ich losy zawsze
związane były z tą ziemią, choć zmieniały się granice”
– stwierdził marszałek Senatu.
W Ośrodku Kultury „Strzelnica” w Czeskim Cieszynie przewodniczący Senatów Polski i Czech spotkali

się z władzami miasta, przedstawicielami placówek
kulturalnych, oświatowych, kręgów gospodarczych
i organizacji pozarządowych. Przewodniczący Milan Štěch powiedział, że „cieszy się, iż może powitać
polskich gości w Cieszynie, na granicy, która Polaków
i Czechów nie dzieli, lecz łączy”. Zdaniem marszałka
Bogdana Borusewicza, z polskiego i Czeskiego Cieszyna „promieniują dobre fluidy”, a ich efektem jest
wzorowa współpraca obu miast, scalająca region dla
dobra wszystkich jego obywateli.
Delegacja Senatu odwiedziła także polskie gimnazjum w Czeskim Cieszynie, które od 1938 r. naucza
po polsku. W szkole uczy się obecnie 326 osób, a co
roku 25 jej absolwentów uzyskuje stypendia polskiego rządu na studia w Polsce. Marszałek Bogdan Borusewicz podziękował nauczycielom za utrzymywanie wysokiego poziomu nauczania. Zwracając się do
młodzieży, powiedział: „Kiedyś dwujęzyczność była
obciążeniem, dziś to szansa. Macie więcej możliwości: Czechy, Polska, Europa. Wiem, że wykorzystujecie te możliwości, gdyż – jak powiedział mi dyrektor
waszej szkoły – 95% absolwentów dostaje się na studia w Polsce i Czechach. To bardzo dobry wynik.”.
Bardzo uroczysty charakter miało spotkanie z Polakami w Domu Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Nawsiu. W takich domach, których
związek ma 43, koncentruje się działalność kulturalno-oświatowa mniejszości polskiej w Czechach.
Każde koło otrzymało z rąk przewodniczących obu
Senatów flagi: polską i czeską. Będą one wywieszane w tych placówkach z okazji świąt państwowych
Polski i Czech.
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Konferencje poświęcone polskim mediom na Wschodzie
W 2013 r. z inicjatywy Komisji Spraw Emigracji
i Łączności z Polakami za Granicą oraz Fundacji
Wolność i Demokracja, we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim, zorganizowano 2 konferencje poświęcone polskim mediom na Litwie, Łotwie,
Białorusi i Ukrainie. Celem konferencji „Polskie
media na Wschodzie – Ukraina” (7–8 V 2013 r.)
było przede wszystkim poznanie sytuacji polskich
mediów w tym kraju, podjęcie dyskusji na temat
możliwości ich rozwoju i dostosowania działalności
do obecnych uwarunkowań społeczno-politycznych. Jak podkreślił marszałek Bogdan Borusewicz,
otwierając spotkanie, Senat docenia rolę mediów
na Wschodzie w budowaniu tożsamości narodowej
i kreowaniu polskich elit. Przypomniał, że w latach
2010–2011 Izba przeznaczała na polskie media
poza naszymi granicami po 8,5–9 mln zł rocznie,
z czego na wsparcie mediów na Ukrainie przekazano ponad 3 mln zł. Wypracowano długofalowy
i przemyślany model wsparcia, w głównej mierze
za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na
Wschodzie”. Marszałek zapewnił, że Senat nadal
jest zainteresowany sytuacją polskich mediów na
Wschodzie i dlatego z uwagą przypatruje się działaniom Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które
przejęło środki przeznaczone na wspieranie Polonii
i Polaków za granicą.
W opinii uczestników konferencji, w polityce
wsparcia środowisk polskich poza granicami priorytetem powinien być Wschód, podstawą pomocy
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udzielanej mediom na Wschodzie natomiast musi
być przyjęcie wieloletniego i stabilnego systemu ich
finansowania. Jak wskazywano, tylko w 2013 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych powinno znaleźć co
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najmniej 1 mln zł na ratowanie mediów na Wschodzie zagrożonych likwidacją. W wystąpieniach
uczestników konferencji przewijał się postulat zmiany sposobu finansowania mediów na Wschodzie.
Aby jakiś tytuł mógł się utrzymać na rynku, konieczna jest dłuższa niż roczna perspektywa finansowa.
Pod adresem Ministerstwa Spraw Zagranicznych
padały pytania, w jaki sposób zamierza ono zmienić
sposób finansowania polskich mediów na Wschodzie, ale pozostały one bez odpowiedzi.
Przedstawiciele polskich mediów na Ukrainie mówili przede wszystkim o ich dramatycznej sytuacji
i chaosie związanym ze zmianą finansowania pomocy dla Polonii i Polaków za granicą. Podkreślali, że
nie znają obecnych kryteriów, według których jest
udzielana, i nie wiedzą, do kogo mają się w tej sprawie zwracać. Wskazywano, że tam, gdzie są większe
skupiska naszych rodaków, działają media w języku
polskim i wokół nich gromadzą się elity.
Druga konferencja „Polskie media na Wschodzie”, zorganizowana przez komisję emigracji, odbyła
się 24–25 IX 2013 r. Podczas spotkania, które otworzył wicemarszałek Stanisław Karczewski, odczytano oświadczenie przedstawicieli redakcji mediów na
Wschodzie, informujące o utworzeniu Federacji Mediów Polskich na Wschodzie. Ma ona zabiegać m.in.
o większe wsparcie ze strony polskiego państwa i być
„poważnym i podmiotowo traktowanym partnerem
do rozmów dla wszystkich agend państwa polskiego
zajmujących się wspieraniem Polaków na Wschodzie”. Federacja postuluje m.in. dodanie wspierania
mediów polonijnych do priorytetów MSZ; przywrócenie finansowania mediów polskich na Wschodzie do
poziomu z 2011 r., wprowadzenie 3-letniego systemu
ich finansowania, a także zapewnienie przejrzystości
ogłaszanych konkursów. Jak poinformowała podczas
konferencji wiceminister spraw zagranicznych Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, rosną nakłady na media
polonijne. Finansowe wsparcie otrzymało 140 tytułów prasy drukowanej, mediów internetowych,
audycji radiowych i telewizyjnych w 29 krajach. Na
Wschodzie pomoc otrzymało 80 tytułów, a wsparcie
funkcjonujących tam mediów polskich stanowi ponad
80% wszystkich środków przeznaczonych na media
polonijne. Jak podkreśliła wiceminister, resort spraw

zagranicznych ma świadomość znaczenia polskich
mediów na Wschodzie dla zachowania tam polskości,
dlatego intencją ministerstwa jest rozwój w tej dziedzinie. MSZ oczekuje, że polskie media na Wschodzie
będą się konsolidować, co – zdaniem wiceminister
– umożliwi ich lepsze funkcjonowanie. Ministerstwo
będzie też wspierać doskonalenie warsztatu dziennikarzy mediów polonijnych. Jak poinformowała, resort
rozważa wprowadzenie możliwości finansowania
projektów w perspektywie 2 lat (chodzi o promesę
finansowania danego projektu na kolejny rok).
Do tego wystąpienia odniósł się wydawca „Kuriera Wileńskiego” Zygmunt Klonowski: „Skoro jest tak
dobrze, to dlaczego jest tak źle” – pytał. Jego zdaniem, polityka państwa polskiego w kwestii mediów
polonijnych jest niejasna. Podczas konferencji dziennikarze mediów polskich na Wschodzie wielokrotnie
zwracali uwagę, że od 2012 r., czyli od zmiany zasad
finansowania pomocy dla Polonii i Polaków za Granicą, są zdezorientowani i nie wiedzą, do której organizacji pozarządowej kierować wnioski o dofinansowanie. Jak mówili, znają datę (październik 2013 r.)
ogłoszenia kolejnego konkursu na finansowanie
zadań w zakresie Polonii, ale nie znają jego zasad.
Dziennikarze wskazywali na dramatyczną sytuację
finansową swoich tytułów.
Podsumowując konferencję, wiceprzewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami
za Granicą senator Łukasz Abgarowicz wyraził zadowolenie z podjęcia próby stworzenia modelu
współpracy między polskimi mediami na Wschodzie
a MSZ w kwestii ich finansowania, a także z organi-
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zowania się i konsolidowania tych mediów. W imieniu Senatu zadeklarował opiekę i poparcie dla nowo
powstałej Federacji Mediów Polskich na Wschodzie.
Uczestnicy konferencji przyjęli stanowisko końcowe, w którym poinformowano m.in. o utworzeniu Federacji Mediów Polskich na Wschodzie i jej
postulatach. Jak napisano: „Ostatnie półtora roku,
po przesunięciu środków budżetowych na wspieranie Polonii z Senatu do MSZ, to okres niezwykle
ciężki dla środowisk polskich na Wschodzie (…)
polskie redakcje na Wschodzie zmuszone zostały
do znacznego ograniczenia swojej działalności –
zwalniano dziennikarzy, ograniczano nakład, obję-

tość i zasięg oddziaływania. Niektóre tytuły uległy
likwidacji, a ich zespoły redakcyjne rozproszeniu.
Problem pogłębiało poczucie braku chęci realnego
i merytorycznego dialogu z naszymi środowiskami ze strony MSZ. Skutkiem tego było zachwianie,
do tej pory bezwzględnego, zaufania do struktur
państwa polskiego, szczególnie po nieprawidłowościach stwierdzonych w trakcie tegorocznego konkursu na wspieranie Polonii i Polaków za granicą”.
Według uczestników konferencji, nowe decyzje
MSZ w sprawie ratowania najbardziej zagrożonych
środowisk są jednak sygnałem, że poprawa sytuacji
jest możliwa.

Szkoła Liderów Polonijnych
5 VII 2013 r. przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator
Andrzej Person spotkał się z uczestnikami Szkoły
Liderów Polonijnych z Europy Zachodniej. W spotkaniu uczestniczyli też senator Robert Dowhan i dyrektor Gabinetu Marszałka Senatu Artur Kozłowski.
Jak podkreślano podczas rozmowy, Polsce zależy na
tym, aby Polonia była zintegrowana i by Polacy za
granicą wzajemnie się wspierali, ale także aby tworzyli elity w krajach, w których zdecydowali się żyć.
Senator Andrzej Person stwierdził, że Senat opiekuje
się Polonią i Polakami za granicą, mimo że od 2 lat
nie dysponuje już pieniędzmi na ten cel. Nie oznacza to jednak, że Senat przestał wspierać Polonię. Jak
stwierdził, Izba koncentruje się na wspieraniu polo-
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nijnej oświaty i mediów, ponieważ te dziedziny mają
największy wpływ na kształtowanie tożsamości narodowej naszych rodaków za granicą. Na potrzebę
budowania jedności Polonii wskazał także dyrektor
Artur Kozłowski. Tylko zintegrowana i aktywna Polonia może tworzyć silne polskie lobby za granicą.
Karol Gruszczyński z Wielkiej Brytanii podkreślił, że jest za integracją, ale przeciwko asymilacji.
Według niego, Polska powinna robić wszystko, aby
Polacy za granicą zachowali łączność z krajem i za
kilka lat, gdy sytuacja ekonomiczna się poprawi,
mogli wrócić. Zwrócił uwagę, że obecnemu pokoleniu emigrantów łatwiej zachować kontakt z ojczyzną niż Polakom, którzy wyjechali z kraju w okresie
PRL. „Dzięki temu jedną nogą jesteśmy na Wyspach,
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a drugą z rodziną w kraju” – powiedział. Młodzi ludzie podkreślali, że Szkoła Liderów Polonijnych to
znakomita okazja do integracji i poznania liderów
z innych krajów Europy Zachodniej, wymieniania się
doświadczeniami i podjęcia działania ponad granicami. Apelowali o więcej wskazówek i materiałów
promocyjnych.
26 VIII 2013 r. przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator Andrzej Person spotkał się z młodymi ludźmi z Rosji,
uczestnikami Szkoły Polonijnych Animatorów Kultury. Celem tego szkolenia, zorganizowanego przez
Stowarzyszenie Szkoła Liderów, było wykształcenie
u aktywnych przedstawicieli środowisk polonijnych
umiejętności niezbędnych do prowadzenia samodzielnych projektów promujących polską kulturę.
Podczas spotkania rozmawiano o roli kultury i sportu w budowaniu wizerunku Polski poza granicami,
a także o potrzebie integracji środowisk polonijnych
w Rosji. Zdaniem senatora Andrzeja Persona, w promocji Polski za granicą bardzo ważną rolę odgrywa
Polonia. „Właśnie tacy młodzi ludzie, którzy działają
w obszarze kultury, którzy poza granicami przybliżają polską kulturę i tradycje w krajach zamieszkania,
odgrywają ogromną pozytywną rolę” – powiedział.
Podkreślił, że Polsce zależy, by byli oni lojalnymi obywatelami krajów, w których żyją, i osiągali tam sukcesy zawodowe, pamiętając jednocześnie o kraju swoich przodków. Senator zwrócił uwagę, że ze względu
na potrzebę budowania pozytywnego wizerunku
i promocji naszego kraju potrzebna jest integracja
środowisk polonijnych, bo wtedy łatwiej osiągnąć

sukces. Takim przykładem może być sukces w wyborach do parlamentu litewskiego Akcji Wyborczej
Polaków na Litwie. Według senatora, w promocji
każdego kraju ogromną rolę odgrywa także sport
– zarówno organizacja prestiżowych imprez sportowych, jak i sukcesy polskich sportowców. Nie do
przecenienia są także polonijne igrzyska sportowe.
21–27 XI 2013 r. odbył się, zorganizowany we
współpracy ze Stowarzyszeniem Szkoła Liderów,
Zjazd Absolwentów Szkoły Liderów Polonijnych,
nad którym honorowy patronat objął marszałek
Bogdan Borusewicz. W ramach zjazdu 22 XI 2013 r.
w Senacie odbyło się spotkanie poświęcone prawom wyborczym Polonii i Polaków za granicą. Jego
gospodarzem była Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Młodzi liderzy polonijni
z zainteresowaniem przyjęli propozycję utworzenia
dodatkowego okręgu wyborczego za granicą w wyborach do Senatu, tak by Polacy tam mieszkający
mieli swojego reprezentanta w Izbie wyższej polskiego parlamentu. Mówiono także o potrzebie popularyzacji głosowania korespondencyjnego i związanych z nim procedur.
Dyrektor generalny szkoły liderów Przemysław Radwan-Rohrenschef zwrócił uwagę, że udział Polonii
w życiu politycznym krajów zamieszkania jest niewielki, podobnie zresztą jak jej zainteresowanie życiem
politycznym w Polsce. Dzieje się tak mimo wprowadzenia do polskiej ordynacji wyborczej nowych rozwiązań, takich jak głosowanie korespondencyjne.
Propozycję utworzenia zagranicznego okręgu wyborczego w wyborach do Senatu omówił dr Dawid
Sześciło z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jak podkreślił, utworzenie
takiego okręgu umożliwia inna od sejmowej 1-mandatowa ordynacja wyborcza do Izby wyższej. Jak
mówił, senator wybrany w takim okręgu byłby specjalnym przedstawicielem Polonii w polskim parlamencie i można by się zastanowić, czy nie powinien
on mieć szczególnej pozycji, np. przewodniczyć
Komisji Spraw Emigracji i Łączności za Polakami za
Granicą. Dr Dawid Sześciło zwrócił także uwagę na
ewentualne problemy z wyłonieniem kandydatów,
a także na niską frekwencję Polonii i Polaków za granicą w dotychczasowych wyborach w okręgu War-
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szawa I, obejmującym komisje wyborcze za granicą.
Według eksperta, bardzo dobrym rozwiązaniem
było wprowadzenie głosowania korespondencyjnego. Konieczne jest jednak poprawienie informacji na
temat jego procedury, tak by zmniejszyć dość znaczny odsetek głosów nieważnych oddanych tą drogą.
Dr Dawid Sześciło postulował też zmianę rozmieszczenia obwodowych komisji wyborczych za granicą.
Dyrektor Zespołu Kontroli Finansowania Partii Politycznych i Kampanii Wyborczych Krajowego Biura
Wyborczego Krzysztof Lorentz, mówiąc o prawach
wyborczych Polonii i Polaków za granicą, przypo-

mniał, że od 2 lat Polacy mogą głosować korespondencyjnie. Myśląc o dalszym ułatwianiu udziału
w wyborach, trzeba będzie zmienić zasady tworzenia rejestru wyborców, tak by osoby przebywające
za granicą nie musiały przed każdymi wyborami zabiegać o umieszczenie w spisie wyborców.
Według przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senatora
Andrzeja Persona, to dobry pomysł, by Polonia miała swojego przedstawiciela w Senacie. Wskazał jednak na pewien problem „techniczny”. Tak wybrany
senator pochodziłby zapewne z USA lub Wielkiej
Brytanii, gdzie mieszka najwięcej Polaków. Zdaniem
senatora, rozwiązanie tej kwestii jest kluczowe. Na
ten problem zwracali również uwagę młodzi liderzy
polonijni. Jak mówili, wprowadzenie zagranicznego
okręgu wyborczego mogłoby w praktyce oznaczać
wybieranie przedstawicieli nie całej Polonii, ale – ze

216

względu na liczebność – jedynie amerykańskiej
i brytyjskiej. Zdaniem uczestników spotkania, wybieranie przez Polonię przedstawicieli dla Warszawy
jest demotywujące i woleliby mieć swojego reprezentanta.
Dyrektor generalny szkoły liderów Przemysław
Radwan-Rohrenschef podkreślił, że niewielu Polaków żyjących poza granicami aktywnie uczestniczy
w życiu politycznym i społecznym krajów zamieszkania. Nieliczni wybierani są do lokalnych władz,
kandydują. Jak zaznaczył, powołaniu szkoły liderów
przyświecała idea, by to zmienić, by Polacy byli aktywni w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym państw swojego osiedlenia.
Tego samego dnia z liderami polonijnymi spotkał
się w Senacie minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który zachęcał ich m.in. do powrotu
do Polski. Jego zdaniem, warto wrócić do Polski nie
tylko ze względów patriotycznych, ale także z punktu widzenia osobistych interesów. Przekonywał, że
powrót jest po prostu opłacalny, ponieważ Polska
dzięki większej dynamice zmian społecznych i gospodarczych stwarza szanse na szybszą karierę osobistą niż emigracja. Minister nawoływał też do większej aktywności Polonii na rzecz promocji naszego
kraju w świecie. Namawiał również do aktywniejszego udziału Polonii w życiu publicznym i politycznym
kraju zamieszkania. Minister wskazał na potrzebę
zmiany opowiadania o Polsce. „Trzeba kłaść nacisk
na to, że Polska jest krajem sukcesu, z którym warto
współpracować” – mówił. Jego zdaniem, znakomitą okazją będzie 2014 r., by przypomnieć światu, że
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upadek komunizmu po II wojnie rozpoczął się właśnie w Polsce. Zaapelował do uczestników spotkania
o aktywność, o to, by politycy za granicą zauważyli,
że mieszkający tam Polacy stanowią znaczący elektorat. Minister Radosław Sikorski mówił także o potrzebie kreowania pozytywnego wizerunku i o polskiej marce. Zachęcał, by młodzi ludzie korzystali
ze strony internetowej ministerstwa, gdzie zamieszczono dokumenty mówiące o tym, jak promować
Polskę.
Odpowiadając na pytania uczestników spotkania o działania rządu podejmowane na rzecz ułatwienia powrotów do kraju, minister podkreślił, że
ułatwieniem powinna być ogólnopolska baza danych o miejscach pracy, która będzie uruchomiona
w resorcie pracy od początku 2014 r. Pozwoli zorientować się, na co mogą liczyć osoby wracające
do kraju. Młodzi ludzie pytali także, w jaki sposób
polski rząd zamierza interweniować w kwestii dyskryminacji Polaków na europejskich rynkach pracy.

Minister zachęcał, by korzystać z doświadczenia
związków zawodowych. Jak poinformował, związki zawodowe mogą składać do Ministerstwa Spraw
Zagranicznych projekty dotyczące pomocy naszym rodakom za granicą. Jeśli będą one interesujące, otrzymają wsparcie na realizację ze środków
przeznaczonych na pomoc Polonii.

Wydarzenia
Pod patronatem marszałka Bogdana Borusewicza
5 IV 2013 r. w Senacie młodzi szachiści zmierzyli się
z parlamentarzystami w turnieju kończącym akcję
społeczną „Szachiści grają dla Polonii”. Imprezę zorganizowały wspólnie Polski Związek Szachowy i Kancelaria Senatu. W turnieju wzięli udział reprezentanci
18 miejscowości (dzieci do lat 12), w których wcześniej

odbyły się zawody szachowe. W Senacie z młodymi
zawodnikami zagrali senator Marek Borowski oraz posłowie: Małgorzata Adamczak, Łukasz Gibała i Andrzej
Dera, uznawany za najlepszego szachistę w polskim
parlamencie. W finale turnieju nie wyłoniono zwycięzcy, wszystkie partie były jednak punktowane i zdecydowały o pozycji młodych zawodników w klasyfikacji
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generalnej. Impreza w Senacie była 3. edycją turnieju
szachowego rozgrywanego na rzecz Polonii. Podczas
1. zebrano pieniądze na organizację obozu dla dzieci
powodzian, w 2., w 2012 r., dzięki tej akcji na obóz do
Polski przyjechały dzieci z Białorusi. W 2013 r. młodzi
zawodnicy grali, aby zebrać pieniądze na zaproszenie
polskich dzieci z Ukrainy do Polski na obóz szachowy.
20 IV 2013 r. w Gdyni wręczono Nagrody im. Macieja Płażyńskiego, przyznawane dziennikarzom
i mediom służącym Polonii i Polakom żyjącym za granicą. W 2. edycji nagrody pod patronatem marszałka Senatu i ministra spraw zagranicznych laureatami
zostali dziennikarze z Polski, Białorusi, Stanów Zjednoczonych i Słowacji. Jury, w skład którego wchodził
senator Andrzej Grzyb jako reprezentant marszałka
Bogdana Borusewicza, wybrało zwycięzców w 4 kategoriach spośród 80 nominacji nadesłanych z 18 krajów. Jak podkreślił podczas uroczystości przewodniczący jury Jakub Płażyński: „Celem tej nagrody jest
honorowanie dziennikarstwa odpowiedzialnego, takiego, które łączy, a nie dzieli. Laureatów tegorocznej
edycji cechuje aktywne działanie na rzecz budowy
relacji z Polakami poza granicami kraju”.
W kategorii: „dziennikarz medium polonijnego”
zwycięzcą został Andrzej Pisalnik z redakcji wydawanych na Białorusi „Magazynu Polskiego” i „Głosu znad Niemna” oraz krajowej „Rzeczpospolitej”.
W kategorii: „dziennikarz krajowy publikujący na tematy polonijne” nagrodą uhonorowano Marię Stepan
z redakcji „Wiadomości” TVP 1, a w kategorii: „dziennikarz zagraniczny publikujący na tematy Polonii”
Alexa Storożyńskiego za publikacje w „The New York

218

Post” i innych mediach amerykańskich. W kategorii:
„redakcja medium polonijnego” nagrodę przyznano
miesięcznikowi społeczno-kulturalnemu Polaków na
Słowacji „Monitor Polonijny”. Wręczono także 2 wyróżnienia: Zofii Wojciechowskiej z redakcji Radia
Wnet i Tomaszowi Deptule z nowojorskiej redakcji
„Dziennika Polskiego – Polish Daily News”.
W uroczystości wzięli udział m.in. żona Macieja Płażyńskiego, Elżbieta i jego dzieci, przyjaciele, współpracownicy, prezydenci Gdyni i Sopotu,
przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych
i samorządu pomorskiego.
24 IV 2013 r. marszałek Bogdan Borusewicz otworzył w Senacie wystawę „Podróż do Wierszyny
– Sybiracy”. Jak mówił, Wierszyna to fenomen: cząstka Polski przeniesiona na Syberię, której mieszkańcy
zachowali polski język, tradycję i kulturę. Podkreślił,
że Wierszyna leży prawie na końcu świata, ale jest bliska naszym sercom. „To jest fenomen, że Polacy, którzy wyjechali tam 100 lat temu zachowali tożsamość
narodową i własny język. Podziwiamy Was za to”
– powiedział marszałek i podkreślił, że Senat wspiera
wszelkie działania służące kultywowaniu polskości.
Wystawa przybliżyła dzieje Polaków z położonej
niedaleko Irkucka małej wioski Wierszyna na Syberii, której mieszkańcami są potomkowie emigrantów
polskich z Małopolski, Zagłębia Dąbrowskiego i Kielecczyzny, którzy w 1910 r. zdecydowali się rozpocząć nowe życie z dala od ojczyzny. Na ekspozycję
składały się fotografie pokazujące warunki życia
wierszynian, ich domostwa z kolorowymi okiennicami i zdobionymi oknami, a także dokumentujące
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kultywowanie polskich tradycji. Organizatorami wystawy, prezentowanej wcześniej w 2012 r. w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej były: Muzeum Niepodległości w Warszawie, Agencja Artystyczna Grupa
M-D-M oraz Fundacja na rzecz Rozwoju Inicjatyw
Społecznych – Perspektywy. Autorzy fotografii to
dziennikarze: Edyta Poźniak, Andrzej Gajcy i Tomasz
Dawid Jędruchów, którzy w 2010 r. towarzyszyli delegacji Senatu w podróży po Syberii.
2 VI 2013 r. minister Ewa Polkowska, szef Kancelarii Senatu, uczestniczyła w obchodach LXV-lecia
Zjednoczenia Polskiego w Johannesburgu, które
odbywały się w nowo budowanym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Walkerville, południowej dzielnicy Johannesburga. Życząc kolejnych owocnych lat
działalności, minister wyraziła radość z uczestniczenia w jubileuszu i na ręce prezes zjednoczenia Barbary
Kukulskiej przekazała upominek od Senatu – godło

Polski wyhaftowane ręcznie przez polskie siostry zakonne. Minister Ewa Polkowska odczytała list gratulacyjny marszałka Bogdana Borusewicza. Marszałek
podkreślił w nim, że to dzięki społecznemu zaangażowaniu członków Zjednoczenia Polskiego w Johannesburgu udaje się osiągnąć wiele sukcesów. „Przez
te wszystkie lata realizowano przedsięwzięcia, które
budowały poczucie wspólnoty i wzmacniały ducha
polskości w tutejszym środowisku polonijnym. Nieoceniona jest pomoc, jaką świadczą sobie Państwo
wzajemnie w trudnych momentach życia emigracyjnego. Szacunek budzi kultywowanie mowy polskiej,
tradycji narodowej i obyczaju. Niezwykle cenne jest
to, że wiedza i inspiracja do poznawania macierzystego kraju przekazywana jest kolejnemu już pokoleniu młodzieży w RPA” – napisał marszałek Senatu.
Z okazji LXV-lecia Zjednoczenia Polskiego w Johannesburgu podziękował wszystkim jego członkom
i sympatykom za wieloletni wysiłek i pracę, za ofiarność i krzewienie polskości i za wszystko, co służyło
i służy kształtowaniu pozytywnego wizerunki Polski
i Polaków we współczesnym świecie.
31 VII 2013 r. wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej wzięła udział w inauguracji XXX letniej
szkoły języka, literatury i kultury polskiej w Cieszynie, zorganizowanej przez Szkołę Języka i Kultury
Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Do Cieszyna przyjechali cudzoziemcy i studenci
polskiego pochodzenia z ponad 30 krajów świata,
m.in. z Białorusi, Ukrainy, Rosji, Niemiec, Hiszpanii,
Francji, Czech, Słowacji, Chin, Japonii, Korei Południowej, Mongolii, Kenii, Nigerii, Kanady, Stanów
Zjednoczonych, Brazylii, a także nauczyciele języka
polskiego za granicą, pracownicy mediów i animatorzy kultury. Przez 4 tygodnie studenci uczyli się
języka polskiego, równocześnie brali udział w seminariach poświęconych historii i kulturze, projekcjach
filmowych, spektaklach teatralnych oraz wycieczkach do Krakowa, Katowic, Pszczyny i Bielska- Białej.
4 VIII 2013 r. wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej wzięła udział w LXVI Międzynarodowych Spotkaniach 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 i Słowacji i innych krajów
w ramach połączenia Gorolskiego święta z Tygodniem Kultury Beskidzkiej. Patronat nad imprezą
objął konsul generalny RP w Ostrawie. Występom
zespołów ludowych towarzyszyły seminaria, wystawy, pogadanki, pokazy rzemiosła, degustacje
potraw i rozgrywki sportowe.
11–12 IX 2013 r. wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej wzięła udział w obchodach XV-lecia działalności Muzeum i Archiwum Węgierskiej Polonii,
a także w XXXV sesji Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie. Podczas
pobytu w Budapeszcie wicemarszałek spotkała się
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z przedstawicielami najbardziej aktywnych organizacji polonijnych i samorządów polskich na Węgrzech. Przekazując pozdrowienia od marszałka
Bogdana Borusewicza, wicemarszałek podkreśliła,
że Polonia pozostaje w centrum zainteresowań Senatu, który pamięta także o Polakach żyjących na
Węgrzech. Zwróciła uwagę na znaczenie budowania
wzajemnych relacji polsko-węgierskich dzięki partnerstwu miast, poinformowała również o inicjatywie uczczenia wspólną uchwałą parlamentów Polski
i Węgier Henryka Sławika w związku z przypadającą
w 2014 r. 70. rocznicą śmierci tego wybitnego Pola-
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ka, który z narażeniem życia podczas II wojny światowej ratował polskich uchodźców na Węgrzech,
także pochodzenia żydowskiego. Przedstawiciele
Polonii węgierskiej podziękowali za dotychczasową pomoc udzielaną przez Senat, m.in. za wsparcie
odbudowy Domu Polskiego w Budapeszcie, remont
budynku Muzeum i Archiwum Węgierskiej Polonii
oraz renowację siedziby Ogólnopolskiego Samorządu Krajowego.
12 XI 2013 r. wicemarszałek Senatu otworzyła
XXXV sesję Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów
i Bibliotek Polskich na Zachodzie, zorganizowaną
w ramach obchodów XV-lecia Muzeum i Archiwum
Węgierskiej Polonii. Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej była także gościem Domu Polskiego i Polskiej Parafii Personalnej w Budapeszcie. Odwiedziła
też siedzibę Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech.
23 IX 2013 r. marszałek Bogdan Borusewicz
spotkał się z przedstawicielami Kongresu Polonii
Francuskiej, 24 IX 2013 r. rozmawiali oni z przewodniczącym Komisji Spraw Emigracji i Łączności
z Polakami za Granicą senatorem Andrzejem Personem i jego zastępczynią senator Barbarą Borys-Damięcką. Podczas spotkań zaprezentowano strukturę
i rozmieszczenie geograficzne organizacji polonijnych we Francji, omówiono także bogatą sieć powiązań z naszym krajem dzięki francusko-polskiemu
partnerstwu miast. Szczególną uwagę zwrócono na
działania Kongresu Polonii Francuskiej skierowane
do młodzieży: pobyty w Polsce, nauczanie języka polskiego czy organizację olimpiad sportowych
miast partnerskich.
1 X 2013r., podczas inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu,
wicemarszałek Jan Wyrowiński wręczył nagrody
i wyróżnienia Archiwum Emigracji, przyznawane
za pracę magisterską i doktorską na temat emigracji polskiej XX w. Patronat nad konkursem sprawuje
marszałek Senatu. W kategorii prac magisterskich
zwyciężyła Beata Rudzińska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za pracę „W poszukiwaniu prawdy
i złudzenia – portret Barbary Topolskiej i literaturoznawcza analiza powieści z tomu «Na wschód od
dzisiaj»”. W kategorii prac doktorskich nagrodę przy-
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znano dr Barbarze Stankevic z Uniwersytetu Wileńskiego za rozprawę „Concept of the Grand Duchy
of Lithuania in the Polish geopolitical programs of
the Twentieth Century: from Józef Piłsudski to Jerzy
Giedroyć”. Była to już 12. edycja konkursu o nagrodę
Archiwum Emigracji, promującego badania naukowe
nad różnorodnymi zagadnieniami związanymi z dziejami i dorobkiem wychodźstwa polskiego w XX w.
27 X 2013 r. w Holandii wicemarszałek Jan Wyrowiński wziął udział w obchodach 69. rocznicy
wyzwolenia Bredy przez 1. Polską Dywizję
Pancerną pod dowództwem gen. Stanisława
Maczka. Wicemarszałek wchodził w skład delegacji
Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych,
zaproszonej przez Stowarzyszenie 1. Dywizji Pancernej Niderlandy. Uroczystości odbyły się na cmentarzach wojskowych w Bredzie i Bredzie-Ginneken, na
których spoczywa ponad 200 żołnierzy poległych
w walkach o wyzwolenie niderlandzkich miast. Podczas obchodów odsłonięto m.in. krzyż nagrobny
Edwarda Cieślara, spoczywającego na cmentarzu
w Bredzie polskiego żołnierza, którego tożsamość
dotychczas nie była znana. Polska delegacja oddała
hołd poległym żołnierzom i złożyła wieńce pod pomnikiem „Za waszą i naszą wolność” oraz na grobie
gen. Stanisława Maczka, zwiedziła także ekspozycję
w muzeum generała w Bredzie.

29 X 2013 r. wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej i przewodniczący Komisji Spraw Emigracji
i Łączności z Polakami za Granicą Andrzej Person
spotkali się z członkami Zespołu Pieśni i Tańca
„Zaolzie” i kapeli „Lipka”. W spotkaniu wzięli także udział senatorowie Janina Sagatowska i Stanisław
Gogacz oraz posłanka Aleksandra Trybuś. Artystom
towarzyszył prezes Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej Jan Ryłko.
Rozmawiano m.in. o sytuacji mniejszości polskiej
w Czechach, poruszono także kwestię stypendiów
dla obywateli czeskich polskiego pochodzenia studiujących w Polsce.
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30 X 2013 r. przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator
Andrzej Person spotkał się z wicepremierem i ministrem spraw społecznych i zatrudnienia Królestwa
Niderlandów Lodewijkiem Asscherem. Podczas spotkania, w którym wziął udział także wiceminister pracy
i polityki społecznej Radosław Mleczko, rozmawiano
o sytuacji polskich migrantów zarobkowych na niderlandzkim rynku pracy. Jak podkreślił wicepremier,
jego rządowi zależy na tworzeniu godnych warunków
pracy dla wszystkich pracowników. Polacy są cenieni
na holenderskim rynku pracy, ale niepokoi, że często
padają ofiarą oszustw i nieuczciwych praktyk. Senator
Barbara Borys-Damięcka stwierdziła, że organizacje
zrzeszające polskich pracowników i przedsiębiorców
w Holandii źródła tego problemu upatrują w działalności nieuczciwych agencji pośrednictwa pracy, których funkcjonowanie nie jest precyzyjnie uregulowane.
Ofiarą oszustw padają przede wszystkim pracownicy niewykwalifikowani i nieprzygotowani do pobytu
w Holandii. Jak zaznaczyła senator, znakomita większość Polaków odnosi sukcesy na holenderskim rynku
pracy. Przewodniczący Polsko-Niderlandzkiej Grupy
Parlamentarnej poseł Adam Kępiński zwrócił uwagę,
że zarówno pracownicy, jak i przedstawiciele agencji,
które działają zgodnie z prawem, zgadzają się co do
konieczności wprowadzenia bardziej precyzyjnych
i szczegółowych regulacji. Podkreślił, że łamanie prawa i patologiczne zachowania są na ogół konsekwencją złych warunków, w jakich znajdują się pracownicy
na skutek nieuczciwych działań pracodawców lub
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pośredników. Wiceprzewodnicząca grupy bilateralnej
posłanka Ewa Kołodziej zwróciła natomiast uwagę,
że wizerunek Polaków przedstawiany w mediach holenderskich jest negatywny, a pozytywne przykłady
i sukcesy większości Polaków pracujących w tym kraju
rzadko przebijają się na pierwsze strony gazet. Zdaniem posłanki, wspólnie postawiona diagnoza problemu powinna prowadzić do wspólnych przedsięwzięć,
które wyeliminują z rynku nieuczciwych graczy.
Wiceminister pracy i polityki społecznej Radosław
Mleczko poinformował, że podczas wizyty wicepremiera Lodewijka Asschera podpisane zostanie porozumienie w sprawie wspólnych działań zmierzających do
zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków
i wyeliminowania z rynku nieuczciwych podmiotów.
Dodał, że na stronach internetowych resortu pracy
znajdują się informacje przygotowane w porozumieniu ze stroną holenderską, które mogą być przydatne
dla Polaków pracujących w Holandii. Wicepremier poinformował natomiast, że w Holandii prowadzone są
już działania zmierzające do wyeliminowania z rynku
nieuczciwych agencji pośrednictwa pracy. Jak mówił,
przeprowadzono już 600 kontroli w takich agencjach
i 700 w firmach. Ich efektem były wnioski o upadłość
nieuczciwych firm, grzywny i wydanie zakazu pełnienia funkcji kierowniczych przez osoby prowadzące
nieuczciwą działalność. Podejmowane są także działania zmierzające do integracji Polaków ze wspólnotami lokalnymi. Zdaniem wicepremiera, większość
holenderskiego społeczeństwa docenia wkład wnoszony przez pracowników z Polski w rozwój gospo-
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darki Królestwa Niderlandów i zdaje sobie sprawę, że
naganne zachowania stanowią margines. Podsumowując dyskusję, senator Andrzej Person wyraził przekonanie, że wspólne działania na rzecz zapewnienia
Polakom godnych warunków pracy w Holandii będą
kolejnym elementem spajającym dobre relacje polsko-niderlandzkie.
10 XI 2013 r. w Akademii Muzycznej im. Karola
Szymanowskiego w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia tytułów Ambasadora Polszczyzny.
Tytuł Ambasadora Polszczyzny poza Granicami Kraju
otrzymał Karl Dedecius – niemiecki pisarz, tłumacz
i popularyzator literatury polskiej. W jego imieniu
statuetkę i dyplom odebrała wicemarszałek Maria
Pańczyk-Pozdziej. Pretendentów i laureatów tytułu
Wielkiego Ambasadora Polszczyzny, Ambasadorów
Polszczyzny w Mowie i Piśmie, Ambasadora Polszczyzny Regionalnej i Młodego Ambasadora Polszczyzny wybiera kapituła złożona z członków Rady Języka
Polskiego. Tytuł Ambasadora Polszczyzny poza Granicami Kraju zaś nadaje marszałek Senatu.

29–30 XI 2013 r. wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej wzięła udział w jubileuszu XX-lecia
Szkoły Języka i Kultury Polskiej im. Jana Pawła II
we Frankfurcie nad Menem. Podczas uroczystości
w Ośrodku Spotkań „Haus Concordia” przy Polskiej
Misji Katolickiej w Herdorf-Dermbah wicemarszałek
Senatu złożyła życzenia kierownictwu szkoły, gronu pedagogicznemu i radzie rodziców. Podkreśliła,
że to dzięki ich pracy młodzi ludzie mogą poznać

Polskę – kraj swoich przodków, jego język, kulturę
i historię. W jej opinii, funkcjonowanie szkoły nie byłoby możliwe bez zaangażowania wielu osób, które
20 lat temu zdecydowały się na „pracę u podstaw”.
Wicemarszałek podkreśliła, że relacje łączące Senat
i szkołę mają długoletnią tradycję. Przypomniała,
że Izba uczestniczyła w życiu szkoły, wspierając jej
działania w różnych wymiarach, także finansowo.
Podczas wizyty w Niemczech wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej spotkała się także z prof. Karlem Dedeciusem, niemieckim pisarzem urodzonym
w Łodzi, wybitnym tłumaczem i popularyzatorem
literatury polskiej, uhonorowanym tytułem Ambasadora Polszczyzny poza Granicami Kraju. W trakcie
spotkania wicemarszałek wręczyła laureatowi, który
nie mógł być obecny na uroczystej gali w Katowicach, dyplom i statuetkę. Pisarz podziękował za dostrzeżenie jego pracy translatorskiej oraz starań na
rzecz zbliżenia i dialogu między naszymi narodami.
18 XII 2013 r. w Senacie wicemarszałek Maria
Pańczyk-Pozdziej wręczyła nagrody i wyróżnienia
laureatom konkursu „Polak – emigrant”, zorganizowanego przez Senat wspólnie z Ośrodkiem Badań nad
Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Jak podkreślił dyrektor ośrodka Marek Okólski, konkurs miał dostarczyć materiału do badań nad życiem współczesnej
polskiej emigracji. Dzięki niemu zgromadzono zdjęcia
ukazujące różnorodne aspekty życia i pracy naszych
rodaków mieszkających za granicą – ich codzienność,
chwile odświętne, postawy i zachowania, ważne miejsca, sytuacje, sprawy i problemy. Na konkurs należało
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przysłać maksymalnie 3 tryptyki fotografii zrobionych
nie wcześniej niż w 2000 r. Prawie 300 zdjęć, nadesłanych z całego świata, oceniło jury w składzie: przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator Andrzej Person, fotograficy
Chris Niedenthal i Leszek Fidusiewicz, przedstawiciele
Ośrodka Badań nad Migracjami i Instytutu Socjologii
UW – dr Aleksandra Grzymała-Kazłowska i Filip Piotrowski. Pierwszą nagrodę otrzymała Magdalena Nowak za zdjęcia wykonane w Wierszynie, polskiej wsi na

Syberii. Drugą nagrodę przyznano Agacie Kadenacy
za tryptyk „Mezzanine Floor”, ukazujący matkę autorki
opiekującą się od 10 lat Johnem, mieszkańcem Londynu. Trzecią nagrodę otrzymała Aleksandra Iwańczak
za zdjęcia przedstawiające historię polskiego emigranta w Anglii, pracującego „na zmywaku”. Ponadto jury
przyznało 7 wyróżnień. Nagrody ufundował marszałek
Bogdan Borusewicz. Wystawa zostanie pokazana także na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie przekazana Muzeum Emigracji w Gdyni.
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Rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego

Z

uwagi na przypadającą 22 I 2013 r. 150. rocznicę wybuchu powstania styczniowego Senat
3 VIII 2012 r. podjął uchwałę ustanawiającą rok
2013 Rokiem Powstania Styczniowego. Powstanie
styczniowe, największy zryw niepodległościowy
XIX w., rozpoczęło się 22 I 1863 r. manifestem Tymczasowego Rządu Narodowego. Objęło tereny zaboru rosyjskiego i miało charakter wojny partyzanckiej. Według historyków, podczas powstania doszło
do ponad tysiąca starć. Pierwszym przywódcą powstania był Ludwik Mierosławski, kolejni dyktatorzy
powstania to Marian Langiewicz i Romuald Traugutt.
Mimo początkowych sukcesów powstanie zakończyło się klęską, kilkadziesiąt tysięcy powstańców
zginęło w walkach, blisko tysiąc stracono. Po zakończeniu powstania Polaków dotknęły liczne represje.
Za udział w nim władze carskie skazały na zesłanie
około 38 tys. osób, a około 10 tys. wyemigrowało.
W uchwale przypomniano, że celem powstania
była restytucja Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
„Impulsem do podjęcia działań zbrojnych był manifest Tymczasowego Rządu Narodowego reprezentującego wszystkie warstwy ówczesnego społeczeństwa oraz ziemie leżące w historycznych granicach
dawnej I Rzeczypospolitej. Powstanie było wyrazem
sprzeciwu wobec carskiego ucisku i intensywnej
polityki rusyfikacji. Pomimo poświęcenia i poniesionych ofiar zryw zakończył się klęską, a w odwecie
władze carskie nasiliły represje przeciwko ludności
cywilnej oraz całkowicie zlikwidowały resztki odrębności państwowej Królestwa Polskiego”.
„Honorując patriotyczne oddanie i szlachetne poświęcenie powstańców styczniowych”, Senat zapragnął spłacić dług wobec wielu pokoleń Polaków, którzy nie wahali się stanąć do walki w obronie wolności.
Uchwała Senatu „stanowi wyraz najwyższego hołdu
poświęceniu i ofierze uczestników tamtych wydarzeń
oraz wyraża pielęgnowany do dziś kult odpowiedzialności oraz obowiązku wobec Ojczyzny i Narodu”.
Sejm podczas posiedzenia 4 I 2013 r. także podjął
uchwałę w sprawie uczczenia 150. rocznicy wybuchu
powstania styczniowego, stanowiącą wyraz uznania
dla żołnierzy powstania, przywódców i współpracowników Rządu Narodowego. Napisano w niej m.in.:
„Powstanie styczniowe jako jedno z najważniejszych
narodowych wystąpień na rzecz niepodległości Polski zasługuje na szczególny szacunek współczesnych
pokoleń Polaków i władz Rzeczypospolitej”.
Wydarzenia związane z obchodami rocznicy
swoim patronatem objął prezydent Bronisław Komorowski. Jak przypomniał w orędziu umieszczonym w swoim serwisie, powstanie styczniowe „to
jedno z najbardziej dramatycznych i ważnych wydarzeń w naszej historii nowożytnej. Podjęto tę walkę
w skrajnie trudnych warunkach i była ona świadectwem wielkiej narodowej determinacji w dążeniu

do odbudowania własnego, suwerennego państwa
polskiego. (…) I choć powstanie zakończyło się porażką, to płynące z niego doświadczenia Polacy
wykorzystali w dalszych działaniach na rzecz niepodległości, uwieńczonych sukcesem w listopadzie
1918 r. (…) Pracując dziś dla Polski, kontynuujemy
starania minionych pokoleń. W tej generacyjnej polskiej sztafecie powstańcy styczniowi zajmują ważne
miejsce. Są wzorem wytrwałości i ofiarności w walce
o własne państwo. Imponują umiejętnościami i skutecznością w budowaniu podziemnych struktur tego
państwa. Odważną decyzją o uwłaszczeniu chłopów zaświadczają, jak ważne jest upowszechnianie
praw obywatelskich i społecznej solidarności. Imponuje też ich otwartość na wolnościowe aspiracje
bratnich narodów: litewskiego, ukraińskiego i białoruskiego. (…) Takim wzorem poświęcenia w służbie
Ojczyzny powstańcy styczniowi pozostają i dla nas,
współczesnych Polaków. 150. rocznica powstania
styczniowego jest znakomitą okazją do przypomnienia tego dorobku i uczynienia z niego jeszcze istotniejszego elementu naszej narodowej samowiedzy”.
Marszałek Bogdan Borusewicz 16 I 2013 r. wziął
udział w inauguracji obchodów 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego, która odbyła się
w Pałacu Prezydenckim. Prezydent Bronisław Komorowski podkreślił, że powstanie styczniowe miało na celu odbudowę państwa polskiego, stworzenie
nowoczesnego, dobrego państwa polskiego. Zaznaczył, że obchody 150. rocznicy powstania styczniowego powinny się stać okazją do refleksji o historii,
dniu dzisiejszym i przyszłości Polski. Jego zdaniem,
obchody te, niewikłane w bieżące spory polityczne,
stanowią dobrą okazję do budowania zrozumienia
dla wspólnoty losów wykraczających poza granice
państwa polskiego. Marszałek Bogdan Borusewicz
przypomniał, że Senat uznał za ważne pielęgnowanie pamięci o tamtych wydarzeniach i podjął uchwałę, ustanawiającą rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego. Dodał, że podobną uchwałę podjął Sejm
Republiki Litewskiej. Zdaniem marszałka Senatu,
obie uchwały – polska i litewska – wyrażają wspólne
chęci uczczenia tej rocznicy, umocowanej w historycznej pamięci obu narodów. „Żywa pamięć tam-
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tych wydarzeń, świadomość wspólnej historii i losów
tych narodów są niezbędne w budowaniu współczesnych, wzajemnych relacji” – powiedział marszałek.
Podczas uroczystości zaprezentowano 2 monety
okolicznościowe, upamiętniające 150. rocznicę wybuchu powstania styczniowego – srebrną 10-złotówkę i 2-złotówkę ze stopu nordic gold – które Narodowy Bank Polski wprowadzał do obiegu. Zostały
także przedstawione informacje i niektóre eksponaty ze specjalnej, rocznicowej wystawy, organizowanej w Muzeum Wojska Polskiego.
„Powstanie Styczniowe – Polak i jego marzenia. Losy
jednostki na tle wydarzeń powstania 1863 roku” to tytuł konferencji, która 26 I 2013 r. odbyła się w Sali Pompejańskiej Hotelu Europejskiego w Warszawie. Została ona zorganizowana przez Związek Szlachty Polskiej
dla upamiętnienia 150. rocznicy wybuchu powstania
styczniowego, a jej celem było ukazanie historii powstańczego zrywu przez pryzmat indywidualnych losów osób z nim związanych. Partnerami wydarzenia
były Muzeum Niepodległości w Warszawie i Narodowe Archiwum Cyfrowe. Konferencja została objęta
honorowym patronatem marszałka Senatu Bogdana
Borusewicza, podobnie jak inne inicjatywy związane
z rocznicą. Były to: projekt edukacyjny „Echa powstania styczniowego w Małopolsce – ludzie i miejsca”,
realizowany przez Forum Małopolskich Oddziałów
Towarzystwa Historycznego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (15 I–31 XI 2013 r.);
konkurs wiedzy i plastyczny, zorganizowany przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Kolno „Integracja”, odbywający się od 1 III 2013 r.

228

30 I 2013 r. w Senacie marszałek Bogdan Borusewicz otworzył, przygotowaną przez Muzeum Niepodległości w Warszawie, wystawę „Gorzka chwała.
Powstanie 1863 roku”. „Powstanie styczniowe było
ostatnią próbą odbudowania niepodległej I Rzeczypospolitej. Tradycja powstania styczniowego była
punktem odniesienia dla późniejszych pokoleń,
w tym także mojego, pokolenia «Solidarności»” – powiedział marszałek. Wyraził zadowolenie, że pamięć
tamtych wydarzeń jest wciąż żywa wśród młodzieży. Podziękował wszystkim, którzy przyczynili się
do powstania ekspozycji. W uroczystości otwarcia
wystawy uczestniczyli m.in. wicemarszałkowie Senatu, senatorowie i prezes mazowieckiego oddziału
Stowarzyszenia Muzealników Polskich Halina Czubaszek. Wraz z pocztem sztandarowym obecna była
również młodzież z XLV Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Warszawie z dyrektor
Agatą Pallasch. Dyrektor Muzeum Niepodległości
Tadeusz Skoczek podkreślił, że oddziałem muzeum
jest pawilon X i XI cytadeli, gdzie więziono Romualda
Traugutta, bohatera powstania styczniowego. W muzeum znajduje się też krzyż poświęcony jego pamięci. Dyrektor Tadeusz Skoczek podziękował Senatowi
za ustanowienie roku 2013 Rokiem Powstania Styczniowego, gdyż dzięki tej inicjatywie udało się zebrać
pieniądze na remont muzeum. Na wystawę złożyły
się plansze z informacjami o przyczynach jego wybuchu, przebiegu oraz skutkach społecznych i politycznych. Treść zilustrowana została zdjęciami pamiątek
z epoki i reprodukcjami obrazów upamiętniających
wydarzenia tego zrywu.
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W Roku Powstania Styczniowego w całej Polsce organizowano wystawy poświęcone rocznicy jego wybuchu. 23 I 2013 r. w Muzeum Wojska
Polskiego w Warszawie udostępniona została specjalna sala wystawowa powstania styczniowego.
Od 25 I 2013 r. w Muzeum Historii Polski w Warszawie można było zwiedzać wystawę „1863. Gra
o niepodległość”. W Muzeum Narodowym w Kielcach od 5 II 2013 r. prezentowano ekspozycję
prac Józefa Krzysztofa Oraczewskiego pt. „Biało-czerwona”. 7 VI 2013 r. w Muzeum Mazurskim
w Szczytnie (Oddział Muzeum Warmii i Mazur
w Olsztynie) zorganizowano uroczystość rocznicową „Za naszą i waszą wolność 1863–1864”
i otwarto wystawę „Powstanie styczniowe i jego
odbiór w zaborze pruskim”. 5 XI 2013 r. w Muzeum
Mazurskim w Szczytnie otwarto ekspozycję „Powstanie styczniowe w prasie zagranicznej – ryciny
z kolekcji Krzysztofa Kura”, przygotowaną z inicjatywy Narodowego Centrum Kultury według pomysłu właściciela kolekcji. W Senacie prezentowano
wystawę „Obraz powstania styczniowego w zachodnioeuropejskiej ilustracji prasowej XIX w.”,
ukazującą część kolekcji grafik własności Bartosza
Borkowskiego, podejmujących tematykę polskiego
zrywu niepodległościowego w latach 1863–1864,
publikowanych w prasie, głównie francuskiej (,,Le
Monde Illustré”) i pruskiej (,,Illustrierte Zeitung”).
Drzeworyty przedstawiają miejsca walk powstańczych, wizerunki władców, polityków, przedstawicieli różnych warstw społecznych, a także sceny

rodzajowe z epoki i mundury wojskowe. Ekspozycję, opracowaną przez dr. Wojciecha Lizaka, w Polsce po raz pierwszy pokazano w Legnicy z okazji
150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego.
Dział Edukacji Obywatelskiej Biura Komunikacji
Społecznej Kancelarii Senatu w listopadzie 2013 r.
przeprowadził na edukacyjnej stronie internetowej
Senatu konkurs wiedzy o powstaniu styczniowym.
Zwycięzcami zostało 4 internautów.
16 XII 2013 r. w budynku Kancelarii Senatu przy
ul. Smolnej, w ramach obchodów 150. rocznicy powstania styczniowego, odbyło się spotkanie wigilijne jej pracowników z mieszkańcami tej ulicy. Goście
obejrzeli wystawę „Obraz powstania styczniowego
w zachodnioeuropejskiej ilustracji prasowej XIX w.”
i wysłuchali kolęd oraz pastorałek patriotycznych.
Ich genezę przypomniała dr Katarzyna Buczek.
Senatorowie również włączyli się w obchody
Roku Powstania Styczniowego. Senator Przemysław Błaszczyk 22 I 2013 r. wziął udział w uroczystościach 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego w Kutnie, zorganizowanych przez Urząd
Miasta w Kutnie oraz Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Kutnie. Pod patronatem senatora w powiecie kutnowski odbywały się
konkursy poświęcone rocznicy. Pod honorowym
patronatem senator Doroty Czudowskiej w Legnicy
działał Komitet Obchodów 150. Rocznicy Powstania
Styczniowego. Począwszy od 22 I 2013 r., zorganizowano m.in. prelekcje historyczne, konkurs wiedzy
historycznej, prezentację multimedialną, wydano
okolicznościowe plakaty i ulotki. Senator Stanisław
Gorczyca 21 I 2013 r. w imieniu Senatu RP złożył
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wieniec na stokach Cytadeli Warszawskiej, w miejscu stracenia ostatniego dyktatora powstania Romualda Traugutta. 20 I 2013 r. senator Beata Gosiewska
wzięła udział w uroczystości odsłonięcia pomnika
gen. Mariana Langiewicza w Wąchocku. Z inicjatywy senatora Stanisława Koguta 20 I 2013 r. w Nowym Sączu przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości
oraz NSZZ „Solidarność” uczcili pamięć bohaterów
powstania styczniowego. 22 I 2013 r. senator Andrzej Matusiewicz wraz z radnymi Przemyśla złożył
wieniec na grobie Aleksandra Dworskiego, wieloletniego burmistrza Przemyśla i uczestnika powstania
styczniowego. We Lwowie na Ukrainie 20 I 2013 r.

odbyły się uroczystości upamiętniające bohaterów
powstania styczniowego. Złożono kwiaty na grobach na Cmentarzu Łyczakowskim i na Cmentarzu
Orląt Lwowskich. W uroczystościach – zorganizowanych przez Kancelarię Prezydenta ku czci polskich
powstańców – uczestniczyli senatorowie Andżelika
Możdżanowska i Andrzej Person. Senator Władysław Otryl 13 I 2013 r. zainaugurował działalność
Obywatelskiego Komitetu Obchodów Powstania
Styczniowego Ziemi Mieleckiej. Senator Andrzej
Szewiński 22 I 2013 r. wziął udział w uroczystościach
uczczenia pamięci powstańców styczniowych na
cmentarzu św. Rocha w Częstochowie.

Strażnik Dziedzictwa Rzeczypospolitej
W marcu 2013 r. Senat ogłosił konkurs „Strażnik
Dziedzictwa Rzeczypospolitej” Custos Monumentorum Rei Publice. Jego celem jest uhonorowanie
osób i instytucji w Polsce i za granicą działających na
rzecz opieki nad polskim dziedzictwem kulturowym,
jego rewaloryzacji i upowszechniania. Konkurs zorganizowano we współpracy m.in. z Ministerstwem
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Wyniki konkursu ogłoszono 15 XI 2013 r. w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Tytuł Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej przyznano
w 3 kategoriach. Oprócz tytułu i nagrody pieniężnej laureaci otrzymali pamiątkowe medale. „Nagrodę krajową dla osób indywidualnych” w wysokości 10 tys. zł i tytuł Strażnika Dziedzictwa
Rzeczypospolitej otrzymał Mirosław A. Supruniuk
z Torunia za utworzenie i rozwijanie unikatowego
Archiwum Emigracji, dzięki któremu ocalono spuściznę narodową pozostawioną poza granicami
kraju. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej z Tarnowskich Gór uhonorowano tytułem
Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej w kategorii: „nagroda krajowa dla instytucji” (20 tys. zł)
za wytrwałą, wieloletnią opiekę nad niedocenianym dziedzictwem przemysłowym Ziemi Tarnogórskiej. W kategorii: „nagroda zagraniczna
im. Mieczysława Gębarowicza” (5 tys. euro) tytuł
Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej przyznano Wołodymyrowi Heryczowi z Ukrainy za wkład
w budowanie polsko-ukraińskiego porozumienia
na rzecz ocalenia spuścizny historycznej i kulturowej i wieloletnią działalność w dziedzinie ochrony,
rewitalizacji i popularyzacji dziedzictwa materialnego dawnej Rzeczypospolitej.
Podczas gali marszałek Bogdan Borusewicz mówił, że dziedzictwo narodowe to obiekty i przedmioty powiązane ze zjawiskami historycznymi
i kulturowymi społeczeństwa. Świadczy ono o naszych korzeniach, potwierdza w sensie materialnym i duchowym tożsamość narodu. Pokazuje,
że nasza spuścizna narodowa jest częścią kultury
europejskiej i światowej. Marszałek podkreślił,
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że Senat wysoko ceni działania podejmowane na
rzecz ochrony polskiego dziedzictwa, ponieważ
niezwykle ważne jest przekazanie naszych wartości historycznych i kulturowych następnym pokoleniom. Dziękując za przeprowadzenie 1. edycji,
marszałek Bogdan Borusewicz zaznaczył, że pomysłodawcą konkursu był senator Janusz Sepioł,
a ostateczny kształt nadała mu wicemarszałek
Maria Pańczyk-Pozdziej, przewodnicząca konkursowej kapituły. Marszałek podziękował senatorom zgłaszającym kandydatury do konkursu i kapitule, która musiała rozstrzygnąć, komu przyznać
nagrody.
„Strażnik to nie policjant. To raczej stróż, opiekun”
– mówił, nawiązując do nazwy nagrody, minister
kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski. W opinii ministra, Polsce potrzeba takich ludzi,
ponieważ nasze narodowe dziedzictwo w wyniku
wieloletniego braku państwowości, wojen i powstań
utraciło niezwykle dużo ze swych zbiorów.
Podczas gali wręczono pamiątkowe dyplomy
wszystkim nominowanym w konkursie o Nagrodę
i Tytuł Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej.
W kategorii: „nagroda krajowa dla osób fizycznych” był to ks. Stanisław Dziedzic z Sękowej za
opiekę nad zabytkami architektury drewnianej,
wpisanymi na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W kategorii: „nagroda krajowa dla instytucji”
nominowani byli: Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju za konserwację i rewitalizację
obiektów zabytkowych; powiat gnieźnieński za
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zainicjowanie i realizację projektu „Tu powstała
Polska”; spółka Thermaleo z Warszawy za łączenie komercyjnej działalności biznesowej z troską
o rewitalizację, konserwację i odbudowę obiektów architektury uzdrowiska Szczawnica; Stowarzyszenie Rewitalizacji Cmentarzy Ewangelickich
z Ryczywołu za uporządkowanie i rewitalizację
zabytkowych cmentarzy na terenie gminy, a także
za działania edukacyjne na rzecz uświadamiania
lokalnej społeczności wieloetniczności, wielokulturowości i różnorodności religijnej zamieszki-

wanego przez nią terenu. W kategorii: „nagroda
zagraniczna im. Mieczysława Gębarowicza” nominowano: Szkołę średnią im. Władysława Syrokomli w Wilnie za wieloletnie podtrzymywanie
polskich tradycji na Litwie; Związek Harcerstwa
Polskiego poza granicami Kraju z Wielkiej Brytanii
za wieloletnią działalność na rzecz kształtowania
tożsamości narodowej młodzieży polonijnej i kultywowania polskiej tradycji; Związek Harcerstwa
RP, Obwód Kluczborski, za opiekę nad cmentarzami i mogiłami polskimi na Ukrainie.
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Konferencje, wystawy

W

Senacie 6 III 2013 r. marszałek Bogdan Borusewicz otworzył wystawę „Polska około roku
1000. Gniezno pierwszą stolicą Polski”, przygotowaną przez Muzeum Początków Państwa Polskiego
w Gnieźnie. Arcybiskup gnieźnieński, prymas Polski
Józef Kowalczyk, który objął ekspozycję honorowym
patronatem, stwierdził, że rolą parlamentu jest nie
tylko uchwalanie ustaw, ale także kultywowanie pamięci o sprawach istotnych dla polskiej tożsamości
i kultury. W to dzieło wpisuje się też wystawa ukazująca początki polskiej państwowości. Przypomina
również, by nie trwonić dorobku poprzednich pokoleń i dbać o historyczną spuściznę.
O historii, a także o teraźniejszości Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego mówili prezydent miasta Jacek Kowalski i starosta gnieźnieński Dariusz Pilak.
Zapraszali do odwiedzania miasta i ziemi gnieźnieńskiej, do spotkania ze źródłami polskości.
Na kilkunastu planszach ukazano m.in. Gniezno jako rodowe gniazdo dynastii Piastów, miasto
św. Wojciecha, miejsce koronacji polskich królów,
pierwsze polskie arcybiskupstwo i stolicę prymasów Polski. Przypomniano także Zjazd Gnieźnieński
w 1000 r., za panowania Bolesława Chrobrego, który
stał się okazją do zaistnienia Polski po raz pierwszy
w świadomości Europy Zachodniej. Przedstawiono
także siły zbrojne Piastów, najważniejsze ośrodki państwa gnieźnieńskiego, jakimi były Poznań,
Ostrów Lednicki, Giecz czy Grzybowo. Wśród pre-

zentowanych eksponatów znalazła się kopia Drzwi
Gnieźnieńskich. Ważna część wystawy odwoływała
się do pojęcia władzy – jej znaczenia, symboliki i wymiaru praktycznego. Zgromadzono m.in. insygnia
władzy, a także luksusowe na tamte czasy wyroby
czy przedmioty związane z rozrywkami ówczesnych
elit. Pokazano również fotografie obiektów związanych z początkami i wzrostem znaczenia Kościoła
katolickiego.
11 IV 2013 r. w Senacie odbył się panel dyskusyjny „Zdrowie Polaków 5, 10, 15”, zorganizowany
z inicjatywy wicemarszałka Stanisława Karczewskiego. Było to już drugie spotkanie w Senacie poświęcone najważniejszym problemom służby zdrowia.
W 2012 r. odbył się panel „Cztery lata po Białym
Szczycie”. W obecnym wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele środowiska lekarskiego i innych
zawodów medycznych, samorządów zawodowych,
związków zawodowych, pracodawców i eksperci.
Tytuł debaty nawiązywał do wydarzeń ważnych dla
obecnego kształtu ochrony zdrowia. W 2013 r. minęło 5 lat od „białego szczytu”, 10 lat od utworzenia
Narodowego Funduszu Zdrowia i 15 lat od zmiany
sposobu finansowania opieki zdrowotnej z budżetowego na ubezpieczeniowy.
Oceniając ostatnich 15 lat funkcjonowania polskiej służby zdrowia i podjęte w tym czasie reformy,
wicemarszałek Stanisław Karczewski stwierdził, że
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mimo społecznych oczekiwań błędem było przeprowadzenie kilku reform jednocześnie, a następnie
zmniejszenie z 11 do 7% wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne i scentralizowanie zarządzania
kasami chorych poprzez utworzenie Narodowego
Funduszu Zdrowia.
W opinii wiceministra zdrowia Igora Radziewicza-Winnickiego, zmiany w systemie opieki zdrowotnej
dokonane w ostatnich kilkunastu latach okazały się
potrzebne, konieczne było przejście od budżetowego
do ubezpieczeniowego systemu finansowania służby
zdrowia w Polsce. Dzisiaj system wymaga zmian ewolucyjnych, służących przede wszystkim zwiększeniu
spójności i efektywności jego funkcjonowania, poprawie jakości udzielanych świadczeń. Jak stwierdził,
liberalne teorie w odniesieniu do systemu nie sprawdziły się nigdzie na świecie. Dlatego resort zdrowia
stawia m.in. na propagowanie zdrowego trybu życiu,
na rozwój koncepcji zdrowia publicznego. Temu też
ma służyć przygotowywana ustawa o zdrowiu publicznym. Wiceminister przypomniał, że w marcu
2013 r. minister zdrowia przedstawił strategię zmian
w systemie ochrony zdrowia i kierunki reformy Narodowego Funduszu Zdrowia. Zaproponował likwidację jego centrali i zastąpienie jej przez nowy Urząd
Ubezpieczeń Zdrowotnych, który zajmowałby się
m.in. wyceną świadczeń i kontrolą ich jakości.
Wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Marcin Pakulski zwrócił uwagę, że w ciągu ostatnich 15 lat wydatki na służbę zdrowia wzrosły nieomal dwukrotnie. Jednocześnie coraz silniejsze jest
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przekonanie Polaków, że dzieje się gorzej. Z danych
Głównego Urzędu Statystycznego wynika, iż znacznie wzrosła liczba udzielanych porad medycznych,
a jednocześnie coraz powszechniejsze są opinie
o gorszej dostępności do świadczeń. Jak zapewnił
wiceprezes, Narodowy Fundusz Zdrowia jako publiczny płatnik stara się przede wszystkim znaleźć
optymalny sposób finansowania.
B. minister zdrowia (od 24 IV 2013 r. także senator) Bolesław Piecha stwierdził, że w polskiej służbie zdrowia, zgodnie z terminologią informatyczną,
niezbędny jest reset. System, w którym rozdaje się
pieniądze bez żadnego sprawdzenia, jest kompletnie zawirusowany i rozpada się. Brakuje powiązania
między podstawową opieką zdrowotną, specjalistą,
szpitalami, systemem ratownictwa medycznego.
O potrzebie oceny funkcjonowania systemu ochrony zdrowia mówił też b. minister zdrowia w rządzie SLD
Marek Balicki. „To wyzwanie dla władzy publicznej,
aby dokonać profesjonalnej oceny w formie rządowego raportu i przedstawić go opinii publicznej i środowiskom medycznym, poddać debacie i na tej podstawie
wyciągnąć wnioski” – mówił. Zdaniem Marka Balickiego, opieka zdrowotna przestała być w Polsce działalnością użyteczności publicznej, zaczęła natomiast być
– gospodarczą. Nastąpiło także znaczące ograniczenie roli państwa. B. minister zdrowia stwierdził, że aby
ocenić poziom finansowania służby zdrowia w Polsce,
należy brać pod uwagę jego relację do PKB, a nie realną wysokość ponoszonych nakładów. Gdyby utrzymywało się to na średnim europejskim poziomie 7%, nie
byłoby najgorzej. U nas to niecałe 5%. Jak wskazują
np. doświadczenia amerykańskie, system napędzany
zyskiem jest droższy.
3 VII 2013 r. w Senacie została otwarta wystawa
„Polska i Pakistan – trwała przyjaźń”, zorganizowana z okazji oficjalnej wizyty w Polsce, na zaproszenie marszałka Bogdana Borusewicza, przewodniczącego Senatu Pakistanu Syeda Nayyara Hussaina
Bokhariego. Wystawę, przygotowaną przez Ambasadę Pakistanu w Polsce, poświęcono Polakom, którzy
w szczególny sposób zasłużyli się dla rozwoju stosunków polsko-pakistańskich, począwszy od 1947 r.
i powstania państwa Pakistan. Na planszach zaprezentowano m.in. zdjęcia z drugiej połowy lat czter-
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dziestych XX w., ukazujące pomoc polskich pilotów
w tworzeniu sił powietrznych Pakistanu. Szczególne
zasługi w tym względzie miał gen. Władysław Turowicz, którego uhonorowano wieloma odznaczeniami pakistańskimi. Znani ze swych szczególnych
umiejętności i odwagi podczas II wojny światowej
piloci z Polish Air Corps w Wielkiej Brytanii jako
wykładowcy i instruktorzy lotnictwa uczyli pakistańskich lotników, jak strzec granic Pakistanu. Na zdjęciach można było też obejrzeć polskich himalaistów,
m.in. Wandę Rutkiewicz, Andrzeja Zawadę, Dobrosława Miodowicza-Wolfa, Krzysztofa Wielickiego,
którzy zdobywali najwyższe szczyty Himalajów i Karakorum, wspinając się wspólnie z Pakistańczykami.
15 XI 2013 r. w Senacie odbyła się sesja naukowa, zorganizowana w ramach obchodów Roku
Jana Czochralskiego, poświęcona temu wybitnemu polskiemu chemikowi, metaloznawcy, wynalaz-

cy metody otrzymywania monokryształów krzemu.
Organizatorami spotkania były Polskie Towarzystwo
Chemiczne i Niemieckie Towarzystwo Chemiczne.
Otwierając sesję, wicemarszałek Jan Wyrowiński wyraził nadzieję, że misja przywracania pamięci
o tym wybitnym polskim uczonym zakończy się powodzeniem. O życiu i działalności naukowej Jana
Czochralskiego mówili prof. Janusz Rachoń z Politechniki Gdańskiej, senator VII kadencji, a także
dr Paweł Tomaszewski z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu, autor
biografii uczonego „Powrót. Rzecz o Janie Czochralskim”. Obydwaj podkreślali, że to postać wyjątkowa.
Jan Czochralski był nie tylko naukowcem, ale także
mecenasem sztuki, organizował wieczory literackie,
pisał wiersze i poematy. Przez wiele lat pomijano
go w polskich wydawnictwach encyklopedycznych.
Najbardziej znany jest z metody pomiaru szybkości
krystalizacji metali, która obecnie wykorzystywana
jest do produkcji monokryształów krzemu, i dlatego
Jana Czochralskiego nazywa się praojcem elektroniki. Dwa jego inne znane wynalazki to stop bez cyny
(znany jako bahnmetal lub metal B), wykorzystywany
w kolejnictwie, i radiomikroskop (badanie metali metodą radiową). Jan Czochralski był też autorem wielu
patentów. W 1928 r. na prośbę prezydenta Ignacego Mościckiego wrócił do Polski i objął stanowisko
profesora kontraktowego Politechniki Warszawskiej.
Później kierował na tej uczelni Zakładem Metalurgii
i Metaloznawstwa, a w czasie II wojny światowej – Zakładem Badań Materiałów. Zakład pomógł przetrwać
wielu polskim naukowcom, zatrudniał żołnierzy Ar-
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mii Krajowej. Wykonywał też prace dla podziemia,
a za zgodą władz konspiracyjnych – także dla Wehrmachtu. Po wojnie Jana Czochralskiego oskarżono
o współpracę z okupantem. Wobec braku dowodów
winy dochodzenie umorzono. W grudniu 1945 r.
władze Politechniki Warszawskiej pozbawiły uczonego tytułu profesorskiego i nie zgodziły się na jego
powrót na uczelnię. Senat Politechniki Warszawskiej
zrehabilitował go dopiero w 2011 r.
Podczas sesji burmistrz Kcyni, gdzie urodził się
i mieszkał po wojnie Jan Czochralski, zaprezentował,
podjęte w 2013 r. przez urząd miejski, działania upowszechniające wiedzę o życiu i dorobku uczonego.
Sesji towarzyszyła wystawa poświęcona życiu
i działalności naukowej Jana Czochralskiego.
20 XI 2013 r. w Senacie otwarto wystawę „Stanisław
Skarżyński. Historyczny lot przez Atlantyk 1933”,
przygotowaną z okazji 80. rocznicy tego wydarzenia
przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
i Towarzystwo Polsko-Brazylijskie. W uroczystości wzięli udział m.in. syn wybitnego lotnika Maciej Skarżyński,
dowódca Sił Powietrznych gen. broni Lech Majewski,
przedstawiciele ambasad Argentyny i Brazylii.
Otwierając wystawę, wicemarszałek Stanisław
Karczewski podkreślił, że ten niebywały przelot nad
Atlantykiem był sukcesem nie tylko Stanisława Skarżyńskiego, ale także polskich konstruktorów lotniczych: Stanisława Rogalskiego, Stanisława Wigury
i Jerzego Drzewieckiego.
Celem lotu przez Atlantyk, trzymanego do ostatniej
chwili w tajemnicy, była popularyzacja samolotów
polskiej konstrukcji na świecie, a także wśród licznej
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społeczności polonijnej w Brazylii i Argentynie. Stanisław Skarżyński 7 V 1933 r. wystartował samolotem
RWD-5bis w St. Louis (Senegal) i następnego dnia wylądował w Maceió, w północno-wschodniej Brazylii.
Leciał bez radia i spadochronu. W ciągu 20,5 godz. pokonał 3852 km, ustanawiając międzynarodowy rekord
długości i czasu przelotu samolotem sportowym o wadze do 450 kg. Za swój lot – jako jedyny Polak – został
uhonorowany medalem im. Louisa Blériota przez Międzynarodową Federację Lotniczą (FAI) w 1936 r. Samolot RWD-5bis jest najmniejszym statkiem powietrznym,
jaki kiedykolwiek przeleciał przez Atlantyk.
Życiorys Stanisława Skarżyńskiego przedstawił senator Witold Sitarz, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Lotnictwa. Stanisław Skarżyński urodził
się w 1899 r. w Warcie. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Za bohaterstwo podczas walk pod
Radzyminem w sierpniu 1920 r. został odznaczony
Orderem Wojennym Virtuti Militari V klasy. W 1931 r.
z por. Andrzejem Markiewiczem samolotem Ł-2 przeleciał dookoła Afryki. Podczas II wojny światowej był
komendantem Polskiej Szkoły Pilotów w Newton,
pilotem 305. dywizjonu bombowego Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii. Zginął 26 VI 1942 r.,
wracając z nalotu bombowego na Bremę.
Na 27 planszach zaprezentowano fotografie, reprodukcje dokumentów i innych materiałów przybliżających życie i dokonania Stanisława Skarżyńskiego. Zostały udostępnione przez jego syna Macieja, a także przez
archiwa, muzea, instytucje, organizacje i osoby prywatne. Po wystawie oprowadził Stanisław Pawliszewski,
przewodniczący Towarzystwa Polsko-Brazylijskiego.
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Varia
25 III 2013 r. z inicjatywy wicemarszałka Jana Wyrowińskiego w Senacie odbyło się spotkanie poświęcone kwestii pomocy dla działaczy opozycji demokratycznej i podziemia solidarnościowego w PRL
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Chodzi
m.in. o zapewnienie wsparcia materialnego, pomocy
psychologicznej i opieki prawnej, a także ułatwienia
dostępu do opieki zdrowotnej. Zdaniem uczestników
spotkania, wsparcie dla tych osób powinno zostać
uregulowane ustawowo, ponieważ to na państwie
spoczywa obowiązek udzielenia im pomocy, bo
dzięki nim jest wolne i demokratyczne. Jak mówiono,
szacuje się, że w zależności od przyjętych kryteriów
pomocą należałoby objąć od 50 do 500 tys. osób.
Marszałek Bogdan Borusewicz podkreślił, że pomoc dla działaczy opozycji demokratycznej w PRL
jest „formą rekompensaty, a nie uprzywilejowania”.
Chodzi o rekompensatę za lata konspiracji i pracy na
rzecz „Solidarności”. Marszałek opowiedział się za
uchwaleniem odrębnej ustawy dotyczącej pomocy
dla działaczy opozycji w PRL. Przypomniał również,
że Senat skierował do Sejmu projekt nowelizacji
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z którym przerwy
w pracy zawodowej spowodowane represjami politycznymi zostałyby zaliczone do okresów składkowych przy obliczaniu emerytury i renty1.
1
Ustawa została uchwalona 22 XI 2013 r. i wejdzie w życie
1 I 2014 r.

Zdaniem senatora Józefa Piniora, potrzebne jest
systemowe zajęcie się tą kwestią i uchwalenie ustawy, która precyzyjnie i jednoznacznie ureguluje status tych osób. Jak podkreślił, obecnie jest ku temu
sprzyjająca sytuacja, ponieważ prezydent i marszałek Senatu to ludzie „Solidarności”. Według senatora, w pomoc dla byłych działaczy powinien się też
bardziej zaangażować obecny NSZZ „Solidarność”.
„Nie może być tak, że państwa dzisiaj nie stać
na pomoc ludziom, którzy spowodowali swoim
życiem, pracą, walką to, że to państwo w ogóle
zaistniało” – mówił były działacz „Solidarności”
Zbigniew Janas. W jego ocenie, nie ma sprawiedliwości w państwie, w którym byli funkcjonariusze
UB i SB mają uregulowane kwestie emerytur i rent,
a byli opozycjoniści – problemy z uzyskaniem tych
świadczeń. Jak podkreślił, obecnie teoretycznie
istnieją różne formy pomocy, ale trzeba o nie występować, a to, niestety, trwa, tymczasem wsparcie
powinno być obligatoryjne.
Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Stanisław Ciechanowski poinformował, że Kancelaria Prezydenta we współpracy
z urzędem podjęła prace nad przygotowaniem projektu ustawy o świadczeniu specjalnym i innych formach pomocy przysługujących działaczom opozycji demokratycznej oraz osobom represjonowanym
z przyczyn politycznych w latach 1957–1989. Podstawowym problemem jest zdefiniowanie, komu się
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ta pomoc należy, a także kwestia weryfikacji uprawnień. Minister przypomniał, że urząd udziela pomocy opozycjonistom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Na mocy ustawy o kombatantach
156 uczestnikom strajków grudnia 1970 r. przyznano
specjalne uprawnienia, m.in. dodatki do emerytur
w wysokości 400 zł miesięcznie.
„W przyszłym roku będziemy mieli 25. rocznicę
wyborów czerwcowych, minie 25 lat, odkąd mamy
wolną i demokratyczną Polskę. Przez ten czas nie
udało się odpowiednio uregulować kwestii pomocy dla ludzi walczących o wolność” – mówił prezes
Stowarzyszenia Wolnego Słowa Wojciech Borowik.
Jego zdaniem osoby potrzebujące pomocy powinny
mieć łatwiejszy dostęp do opieki zdrowotnej, otrzymywać wsparcie na zakup lekarstw i przy rehabilitacji. Ważną sprawą jest też pomoc psychologiczna, a także utworzenie specjalnych domów opieki
dla najbardziej potrzebujących. Wojciech Borowik
zwrócił uwagę, że obecnie byli opozycjoniści mogą
się ubiegać o renty specjalne przyznawane przez
premiera, procedury sprawdzające są jednak niekiedy na tyle upokarzające i dolegliwe, że odstępują oni
od ubiegania się o pomoc.
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Łukasz Kamiński stwierdził, że podczas prac nad „Encyklopedią Solidarności” naukowcy dotarli do tysięcy byłych
działaczy. W instytucie powstała grupa robocza,
która ma pomóc w rozwiązywaniu problemów tych
osób i organizowaniu im wsparcia. Jak podkreślił, konieczna jest jednak stała pomoc finansowa, a może
ją zapewnić jedynie państwo. Wskazał też na potrzebę zorganizowania pomocy psychologicznej i medycznej dla osób represjonowanych w PRL. Instytut
Pamięci Narodowej szacuje, że liczba aktywnych
działaczy polskiej opozycji demokratycznej wynosi
250 tys. osób; około 60 tys. spośród nich to osoby
represjonowane, reszta – prowadzące działalność
opozycyjną.
28 IV 2013 r. w Senacie, pod patronatem marszałka
Bogdana Borusewicza, odbył się finał IV Warszawskiego Turnieju Negocjacyjnego (Warsaw Negotiation Round), zorganizowany przez Studenckie Koło
Naukowe Negocjacji, Komunikacji i Psychologii,
działające przy Szkole Głównej Handlowej. Wzię-
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ło w nim udział 12 zespołów studenckich z całego
świata. Zwyciężyli studenci reprezentujący IESEG
School of Management z Francji. Nagrodę specjalną
za styl negocjacji zdobył zespół Texas Tech University z USA. Puchary marszałka Senatu wręczył laureatom wicemarszałek Jan Wyrowiński.
Warsaw Negotiation Round, jedyny międzynarodowy turniej negocjacyjny rozgrywany w Polsce i jeden z nielicznych na świecie, umożliwia studentom
sprawdzenie umiejętności negocjacyjnych, zdolności interpersonalnych, sztuki argumentacji i efektywnej współpracy w rzeczywistych sytuacjach
biznesowych. W warszawskim finale uczestniczyli
również reprezentanci: Corvinus University of Budapest (Węgry), Josip Juraj Strossmayer University of
Osijek (Chorwacja), Kenya School of Law (Kenia),
National Law School of India University Bangalore
(Indie), National Law University New Delhi (Indie),
Rotterdam Erasmus University (Holandia), University
of Economics Prague (Republika Czeska), University
of Sarajevo (Bośnia i Hercegowina), Texas Tech University I (USA), Masaryk University Brno (Republika
Czeska) oraz zespół reprezentujący Szkołę Główną
Handlową w Warszawie.
14 VI 2013 r. drużyna Senatu pokonała reprezentację senatów szkół wyższych 5:1 w charytatywnym meczu „Senat kontra Senat” na stadionie Ruchu Chorzów. Dla Senatu 3 bramki zdobył Seweryn
Pędzierski, po 1 golu strzelili Mirosław Kowalczyk
i Zbigniew Szaleniec. Jedynego gola dla reprezentacji senatów uczelni zdobył Marian Dolipski. Oba
zespoły zmierzyły się już po raz piąty.

PRZEGLĄD WYDARZEŃ W SENACIE

środki zebrane podczas meczu – z kwesty i sprzedaży cegiełek – zostaną przekazane na rzecz śląskiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego. Inicjatorką pierwszego meczu charytatywnego
w 2008 r. była senator Krystyna Bochenek.
17 X 2013 r. w Senacie marszałek Bogdan Borusewicz spotkał się z grupą 22 dzieci libijskich,
które przyjechały do Polski z inicjatywy Niezależnego Funduszu Wsparcia i Pomocy Dzieciom
Libijskim. Mali Libijczycy podziękowali marszałkowi za wsparcie Polski dla rewolucji libijskiej
w 2011 r.
„Jesteście z kraju, który został doświadczony
straszną wojną domową. Na szczęście, wrócił do
was pokój, możecie chodzić do szkoły. Musicie więc
pamiętać, że Libia liczy na was. Także Polacy liczą na
to, że Libia będzie się rozwijać, że będzie państwem
demokratycznym. Otóż to, jaka będzie Libia w przy-

szłości, zależy właśnie od was, od młodzieży, która
się kształci” – powiedział marszałek Senatu, witając
gości.
Dzieci podziękowały marszałkowi za możliwość spotkania i zwiedzenia Senatu. Podkreślały,
że uczyły się o wojennych doświadczeniach Polski
i o transformacji ustrojowej naszego kraju. Mówiły,
że pragną, aby Libia po wojnie domowej mogła się
odbudować w podobny sposób i podobnie przejść
do systemu demokratycznego pokojową drogą.
Dzieci zapewniały, że Polska bardzo im się podoba,
przyznały jednak, że jest im u nas trochę za zimno.
Na zakończenie spotkania wymieniono upominki –
marszałek Senatu dostał w prezencie „najlepsze na
świecie daktyle”.
Niezależny Fundusz Wsparcia i Pomocy Dzieciom
Libijskim powstał z inicjatywy byłego charge d’affaires Libii w Warszawie Abu Kasema Qsuda w grudniu 2011 r. Jego celem jest wspieranie rozwoju kulturalnego i edukacyjnego dzieci i młodzieży w Libii.
Szczególną opieką chce objąć dzieci, których krewni
zginęli, zaginęli lub zostali okaleczeni podczas rewolucji w tym kraju.
3 XII 2013 r. marszałek Bogdan Borusewicz spotkał się z przedstawicielami komitetu społecznego „Ukraińcy za UE”. W jego skład wchodzą
obywatele Ukrainy, pracujący i studiujący w Polsce.
Rząd Ukrainy zawiesił przygotowania do zawarcia umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską,
która miała być podpisana na szczycie Partnerstwa
Wschodniego w Wilnie. Spowodowało to masowe
akcje protestacyjne.
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Podczas spotkania marszałek Senatu apelował
do młodych ludzi o umiar, który jest potrzebny także stronie rządowej. Zdaniem marszałka Bogdana
Borusewicza najgorszym scenariuszem dla Ukrainy
byłoby użycie siły wobec protestujących. „Przemoc
na szeroką skalę zamknęłaby Ukrainie drzwi do
Unii Europejskiej i zepchnęła ją w kierunku Białorusi” – powiedział marszałek. Namawiał do rozmów
ze stroną rządową i do doprowadzenia do zmian
metodami demokratycznymi. W ocenie marszałka,
rozwiązaniem mógłby być rząd jedności narodowej,
dopuszczenie opozycji parlamentarnej do rządzenia. Jak podkreślił marszałek, władze na Ukrainie
zostały wybrane w demokratyczny sposób, dlate-
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go należy je szanować i nie przypierać ich do muru
żądaniami. „Ukraina jest w bardzo trudnej sytuacji
gospodarczej i nie sadzę, żeby bez porozumienia
wszystkich sił była możliwość wyjścia z niej” – mówił marszałek. Zapewnił też, że Ukraina jest ważnym
dla Polski krajem i zależy nam na tym, by była bliżej
Unii Europejskiej.
Młodzi ludzie zapewniali marszałka, że protesty
mają charakter pokojowy. Podkreślali, że są to nie
tylko protesty przeciwko władzy, ale przede wszystkim demonstracje za zbliżeniem do UE, za czystymi
regułami gry, wolnością i demokracją. Apelowali do
polskich polityków, aby nie tracili zainteresowania
Ukrainą nawet wtedy, gdy protesty spowszednieją.

IX

KANCELARIA
SENATU
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Archiwa Przełomu 1989–1991

O

d 2011 r. kancelarie: Senatu i Prezydenta, pod
honorowym patronatem prezydenta Bronisława
Komorowskiego, realizują wspólny projekt „Archiwa
Przełomu 1989–1991”. W efekcie w obu kancelariach
ma zostać stworzone centrum informacji na temat
historii politycznej lat 1989–1991 przy współudziale
wszystkich polskich archiwów, muzeów, bibliotek,
ośrodków kultury i nauki. Nadzór nad projektem
sprawują szefowie kancelarii: Senatu Ewa Polkowska
i Prezydenta – Jacek Michałowski. Obie kancelarie
gromadzą, opisują, digitalizują i udostępniają zbiory
z lat polskiej transformacji politycznej.
W ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989–1991”
15 XI 2013 r. w Senacie odbyło się III seminarium
pt. „Puzzle archiwalne, biblioteczne i muzealne
w cyfrowym świecie”. Jak mówiono podczas seminarium, Kancelaria Senatu wspólnie z Kancelarią Prezydenta będą się starać, aby do 4 VI 2014 r., kiedy
przypada 25. rocznica pierwszych częściowo wolnych wyborów po II wojnie światowej w Polsce, portal
www.archiwaprzelomu.pl zyskał nowy kształt i formę
graficzną, która będzie promowała projekt tego wirtualnego archiwum.
Seminarium otworzył wicemarszałek Jan Wyrowiński, który wspomniał, że stworzenie elektronicznego, ogólnopolskiego katalogu internetowego pozwoli naukowcom, studentom, młodzieży
i wszystkim zainteresowanym historią znaleźć w jednym miejscu dokumenty z tego okresu. Minister
Ewa Polkowska podkreśliła, że wielkim nieobecnym,
przyjacielem i zwolennikiem tego projektu był Tadeusz Mazowiecki. Od początku tworzenia tego archiwum opowiadał się za zachowaniem archiwaliów
okresu przełomu. Nawiązując do tytułu seminarium,
minister wyraziła nadzieję, że dzięki temu projektowi „uda się poskładać historię przełomu”. Poinformowała, że powołana została rada programowa,
w skład której weszli uczestnicy wydarzeń okresu
przełomu, politycy, archiwiści, historycy. Minister
Ewa Polkowska z ministrem Sławomirem Rybickim
z Kancelarii Prezydenta wręczyli nominacje członkom tej rady.

Dyrektor Biura Analiz i Dokumentacji Kancelarii
Senatu Agata Karwowska-Sokołowska omówiła najbliższe plany związane z realizacją projektu. Oprócz
digitalizacji zbiorów będących już w posiadaniu kancelarii i niedawno pozyskanych dokumentów na nowo
zostanie zaprojektowany portal internetowy. Pojawią
się w nim nowe zakładki: „mały badacz” – z myślą
o młodych ludziach, o rozbudzeniu zainteresowania
najnowszą historią Polski oraz „dysputy historyczne” –
otwarte forum dyskusyjne na temat projektu. Dyrektor
Agata Karwowska-Sokołowska zapowiedziała też kontynuację archiwum mówionego, czyli przeprowadzania i gromadzenia rozmów z senatorami I kadencji. Aby
wzbogacić zbiory, pozyskiwane też będą dokumenty
z zasobów zagranicznych, zwłaszcza polonijnych.

W trakcie seminarium odbył się panel historyczny, w którym wzięli udział m.in. marszałek Bogdan
Borusewicz i prowadzący go doradca prezydenta
Henryk Wujec. Powiedział on, że podobnie jak na
poprzednich seminariach w ramach tego projektu,
na tym obecny miał być Tadeusz Mazowiecki. Henryk Wujec przypomniał, jak ważna była to postać dla
okresu przełomu, a wcześniej dla powstania NSZZ
„Solidarność”. Podkreślił, że aktywnym uczestnikiem
tamtych wydarzeń był marszałek Bogdan Borusewicz – jeden z organizatorów strajku sierpniowego
i twórców Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej
NSZZ „Solidarność”. Henryk Wujec pytał marszałka
o to, jak traktował proces dochodzenia do Okrągłego Stołu. Marszałek Bogdan Borusewicz wspominał,
że różnił się wówczas w ocenie sytuacji od Tadeusza
Mazowieckiego i Lecha Wałęsy. Nie był za zakończeniem strajku sierpniowego, za rozmowami, ale Lech
Wałęsa podjął inną decyzję. Marszałek podkreślił, że
wówczas jego działania koncentrowały się na tym,
by nie doprowadzić do dwuwładzy w „Solidarności”,
by podziemne struktury związku znalazły się w jednej organizacji – w NSZZ „Solidarność”. Podkreślił, że
dlatego m.in. z rezerwą podchodził do powstających
komitetów obywatelskich. Dodał, że jego starania
odniosły pożądany skutek. Opowiedział też o pierw-
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prawu autorskiemu i ochronie danych osobowych
w publikowaniu źródeł historycznych, naukowych
i kulturowych, dobrom techniki i informatyki w służbie archiwistyki, bibliotekarstwa i muzealnictwa.
Minister Ewa Polkowska ogłosiła, że zwyciężczynią konkursu na interfejs graficzny strony głównej
portalu, ogłoszonego 23 IX 2013 r. przez szefów
kancelarii: Senatu i Prezydenta, została Katarzyna Kwater z Krakowa. Minister podkreśliła, że przy
przebudowie portalu informatycy i archiwiści obu
kancelarii będą korzystać ze zwycięskiego projektu
i innych wyróżnionych prac.

szych wolnych wyborach, o ich organizacji w Gdańsku. W trakcie seminarium odbył się także panel archiwistyczny, poświęcony zmianom w teorii i metodyce
archiwalnej w funkcjonowaniu archiwum cyfrowego,
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W 2013 r. przedstawiciele Archiwum Senatu odwiedzili wiele instytucji dysponujących bogatymi
zasobami dokumentalnymi. Wizyty miały na celu
ich poznanie i ewentualne nawiązanie współpracy
w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989–1991”.
Odwiedzono m.in.: Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w La Ferté sous Jouarre we Francji; Archiwum
Państwowe, Muzeum Mazowieckie, Zarząd Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”, Muzeum Diecezjalne i Archiwum Diecezjalne w Płocku; Bibliotekę
Główną Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Archiwum Państwowe, Miejską Bibliotekę
Publiczną i Muzeum Regionalne w Siedlcach; Pracownię Dokumentacji Miasta Płońska (37 numerów 3 pism lokalnych i sublokalnych, ukazujących
się w Płońsku w latach 1990–1991, materiały dotyczące dziejów parafii pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Płońsku, 10 materiałów piśmiennych z lat
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1989–1991, wypożyczenie do zdigitalizowania
11 druków zwartych i 1 materiału niepublikowanego opowiadających historię regionu); Powiatową
Bibliotekę Publiczną im. Zygmunta Krasińskiego/
Czytelnię Regionalną w Ciechanowie (wypożyczenie do zdigitalizowania 249 dokumentów papierowych, 1 eksponatu i 2 fotografii obrazujących
losy miasta i okolic, w tym wybory parlamentarne
1989 r. i samorządowe 1990 r.); Archiwum Państwowe, bibliotekę i archiwum Uniwersytetu Marii

Curie-Skłodowskiej, bibliotekę i archiwum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Ośrodek „Brama
Grodzka-Teatr NN” oraz oddział Instytutu Pamięci
Narodowej w Lublinie; archiwum i bibliotekę Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Archiwum Państwowe w Toruniu.
Na stronie internetowej Senatu, w zakładce „Archiwa Przełomu 1989–1991”, można uzyskać informacje na temat zbiorów konkretnej instytucji
(wykaz dokumentów wchodzących w zakres tematyczny projektu „Archiwa Przełomu 1989–1991”,
dane na temat źródła). Można także dowiedzieć
się, co i w jakiej formie zostało już przekazane do
„Archiwów Przełomu”, które ze zbiorów wprowadzono do katalogu zasobów on-line. W zakładce
umieszczono też specjalną aplikację przeznaczoną
do podstawowego katalogowania zbiorów dla „Archiwów Przełomu 1989–1991” przez partnerów zewnętrznych. Na liście dotychczasowych partnerów
projektu znajduje się obecnie 36 osób prywatnych
(m.in. byli i obecni senatorowie), które przekazały
dokumentację, a także 56 instytucji, zgłaszających
chęć współpracy.

Popularyzacja wiedzy o Senacie
Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2013 r. popularyzacją wiedzy o Senacie zajmował się Dział Edukacji Obywatelskiej Biura Komunikacji Społecznej
Kancelarii Senatu. Podejmowano różnego rodzaju
działania edukacyjne, przygotowywano wystawy
tematyczne. Organizowano dni otwarte i grupowe
zwiedzanie Senatu. W tym okresie Izbę odwiedziło
667 grup zorganizowanych, a podczas letniej akcji
zwiedzania parlamentu – około 300 indywidualnych
turystów. W gmachu Senatu gościło 30 tys. 808 osób,
w tym 6 tys. w czasie dni otwartych: 10 II 2013 r.
i podczas akcji „Noc muzeów” (18/19 V 2013 r.).
10 II 2013 r. Senat otworzył swoje podwoje dla
zwiedzających. Włączył się w ten sposób w organizację dnia otwartego, przygotowanego przez Sejm
z okazji 94. rocznicy pierwszego posiedzenia Sejmu Ustawodawczego. 10 II 1919 r. rozpoczął swoją
działalność parlament wybrany w pierwszych w hi-

storii Polski demokratycznych wyborach. W Senacie
goście mogli zobaczyć salę posiedzeń plenarnych
i sale posiedzeń komisji, w których zgromadzono
pamiątki i fotografie z okresu sprawowania funkcji
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marszałka Senatu przez prof. Andrzeja Stelmachowskiego (I kadencja) i prof. Augusta Chełkowskiego
(II kadencja). Na pierwszym piętrze gmachu Senatu zwiedzający mogli obejrzeć wystawę „Gorzka
chwała. Powstanie styczniowe 1863 roku”, przygotowaną przez Muzeum Niepodległości w Warszawie z okazji 150. rocznicy wybuchu powstania. Prezentowano ją w ramach obchodów Roku Powstania
Styczniowego, ustanowionego z inicjatywy Senatu.
Przewodnicy przybliżali gościom Izby jej historię,
pracę i funkcjonowanie. Opuszczający gmach Senatu otrzymywali materiały edukacyjne.
W nocy z 18 na 19 V 2013 r. Senat po raz kolejny
gościł zwiedzających z okazji warszawskiej 10. Nocy
Muzeów. Zwiedzającym udostępniono salę obrad
plenarnych Senatu, gabinet marszałka i salę recepcyjną, w której przyjmuje on m.in. gości zagranicznych i spotyka się z Konwentem Seniorów, a także

248

kuluary senackie, sale posiedzeń komisji senackich
poświęcone marszałkom I i II kadencji – Andrzejowi Stelmachowskiemu i Augustowi Chełkowskiemu.
Odwiedzający Izbę mogli także obejrzeć wystawę
„Obraz powstania styczniowego w zachodnioeuropejskiej ilustracji prasowej XIX w.”, przygotowaną
w związku z Rokiem Powstania Styczniowego. Dla
senackich gości przygotowano także obszerny program muzyczny „Dźwięki NOCY w Senacie” w wykonaniu kwintetu dętego, oparty na znanej i lubianej
muzyce filmowej. W programie znalazła się m.in.
prapremiera w aranżacji na instrumenty dęte baśni
muzycznej Sergiusza Prokofiewa „Piotruś i wilk”,
utwory George’a Gershwina, Ennio Morricone, Irvinga Berlina, a także muzyka z filmów „Mission impossible”, „Titanic” czy „Gwiezdne wojny”. Duet grający
na skrzypcach i flecie wykonał m.in. „Eine kleine Nacht Musik” Wolfganga Amadeusza Mozarta.
1 VI 2013 r. Senat gościł 500-osobową grupę dzieci z okazji ich święta. Wśród przygotowanych dla
nich atrakcji znalazły się m.in. przedstawienia „Król
Maciuś I” i „Legendy warszawskie”, a także specjalny koncert. Czas małym gościom umilali mimowie,
którzy przeprowadzili również konkurs dla chętnych
uczestników. Wszystkie dzieci otrzymały też drobne upominki. Z uczniami szkół podstawowych spotkał się wicemarszałek Stanisław Karczewski, który
opowiedział im o specyfice pracy senatora w swoim
okręgu wyborczym. Podczas spotkania z grupą młodzieży gimnazjalnej na sali obrad Senatu – po zapoznaniu m.in. z zasadami przeprowadzania głosowań
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– wicemarszałek przeprowadził symulację głosowania. Tego dnia odbył się też finał ogólnopolskiego
konkursu „Jakie są moje korzenie?”, zorganizowanego z inicjatywy Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci.
Nagrodzono 38 prac plastycznych i 12 literackich,
których tematem były historia swojej rodziny i regionalne tradycje. W konkursie wzięły udział dzieci
z przedszkoli i szkół podstawowych, a także podopieczni placówek opiekuńczych. Laureatom wręczono dyplomy i upominki.
16 XII 2013 r. w budynku Kancelarii Senatu przy
ul. Smolnej zorganizowano spotkanie wigilijne jej
pracowników z mieszkańcami tej ulicy. Goście mogli obejrzeć wystawę poświęconą powstaniu styczniowemu w związku z obchodami 150. rocznicy
jego wybuchu oraz wysłuchać kolęd i pastorałek
patriotycznych. Ich genezę przypomniała dr Katarzyna Buczek.
W 2013 r. Dział Edukacji Obywatelskiej Biura
Komunikacji Społecznej Kancelarii Senatu przeprowadził 10 lekcji historycznych „Senat staropolski”, podczas których uczniowie szkół podstawowych zapoznali się z historią i procedurami obrad
Senatu. Dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
zorganizowano 31 lekcji na temat procesu legislacyjnego, prezentujących proces powstawania
ustawy, ordynację wyborczą do Sejmu i Senatu,
oraz 42 lekcje na temat praw i obowiązków parlamentarzystów. Dla młodzieży z klas maturalnych,
zainteresowanej problematyką parlamentarną,
prawem, historią i polityką, przygotowano natomiast 2 seminaria „Dzień w parlamencie”. Jak co
roku, Dział Edukacji Obywatelskiej współorganizował „Konkurs wiedzy o Senacie”, od 11 lat
przeprowadzany przez Szkołę Podstawową nr 3
im. Senatu RP w Braniewie. Dział Edukacji Obywatelskiej w 2013 r. przeprowadził także na edukacyjnej stronie internetowej Senatu konkurs wiedzy
o powstaniu styczniowym w związku z obchodami Roku Powstania Styczniowego. W związku
z przypadającą w 2014 r. rocznicą odrodzenia Senatu natomiast przygotował i rozpoczął realizację
ogólnopolskiego konkursu „25 lat działalności Senatu RP w wolnej Polsce”, skierowanego do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

249

KRONIKA SENATU RP – VIII KADENCJA

Współpraca międzynarodowa
Od roku 1990 r. Kancelaria Senatu jest członkiem
Europejskiego Centrum Badań Parlamentarnych
i Dokumentacji (ECPRD) – międzynarodowej sieci ustanowionej w celu specjalistycznej współpracy służb parlamentarnych łączącą parlamentarne
ośrodki informacji i badań oraz biblioteki parlamentarne. 17–19 X 2013 r. w gmachu Sejmu odbyła się konferencja korespondentów ECPRD.

Uczestnikom przedstawiono m.in. porównawcze
dane na temat parlamentów i nowości strony internetowej ECPRD. Zorganizowano również warsztaty:
„Sprawy gospodarki i budżetu. Parlamentarna kontrola wyników budżetu. Dobre praktyki i praktyczne doświadczenia”; „Informatyka w parlamentach. Nowoczesne technologie w pracy służb parlamentu”; „Biblioteki,
służby badawcze i archiwa parlamentów. Biblioteka
i służby badawcze samoobsługowe, usługi biblioteczne
bez bibliotekarza”.
We wrześniu 2011 r. Kancelaria Senatu nawiązała współpracę z administracją parlamentu Gruzji.
10 IV 2013 r. szef Kancelarii Senatu minister Ewa
Polkowska spotkała się z przebywającym w Warszawie wraz z grupą parlamentarzystów gruzińskich sekretarzem generalnym parlamentu Gruzji Zurabem
Marakvelidze, który wyraził zainteresowanie i wolę
kontynuowania współpracy między urzędnikami
Kancelarii Senatu i parlamentu Gruzji.
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24 VI–7 VII 2013 r. z wizytą studyjną w Warszawie
przebywała grupa pracowników parlamentu Mjanmy. Wizytę zorganizowano w wyniku ustaleń pomiędzy marszałkiem Senatu Bogdanem Borusewiczem
i przewodniczącym Izby Narodowości Mjanmy Khin
Aung Myintem. Gospodarzem wizyty było Biuro
Komunikacji Społecznej Kancelarii Senatu, które
przygotowało i koordynowało program „Filary demokracji”. Główny cel tego programu to ukazanie
podstawowych mechanizmów i zasad funkcjonowania demokratycznego państwa. Program został przygotowany we współpracy z Biurem Spraw Międzynarodowych i Unii Europejskiej oraz Biurem Analiz
i Dokumentacji. Goście zwiedzili także Warszawę
i Gdańsk.
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Remont sali posiedzeń Senatu
Sala obrad Senatu odrodzonego w 1989 r. powstała w 1991 r. Po ponad 20 latach zdecydowano o jej
kapitalnym remoncie, który trwał od 9 sierpnia do
17 listopada 2013 r. Zachowano wystrój i kolorystykę
wnętrza. W tym czasie Senat obradował w sali posiedzeń Sejmu.
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