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Z POSIEDZEŃ
SENATU
Rozpatrzone ustawy
33. posiedzenie Senatu
(11 stycznia 2017 r.)
Ustawa budżetowa na rok 2017
W ustawie, przyjętej przez Senat bez poprawek,
zaplanowano dochody budżetu państwa w 2017 r.
w wysokości 325 mld 428 mln 002 tys. zł, a wydatki
– 764 mld 799 mln 654 tys. zł; maksymalny poziom
deficytu nie przekroczy 59 mld 345 mln 500 tys. zł.
Jeśli chodzi o środki europejskie, przewidziano dochody w wysokości 60 mld 213 mln 905 tys. zł, a wydatki – 69 mld 848 mln 397 tys. zł. Ogólną rezerwę
budżetową zaplanowano w wysokości 228 mln 499
tys. zł. Założono, że w 2017 r. wzrost PKB wyniesie

3,6%, średnioroczna inflacja – 1,3%, nominalny
wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej – 5%, wzrost zatrudnienia w gospodarce
narodowej – 0,7%, a wzrost spożycia prywatnego
– 5,5%. Dochody budżetu zwiększono się o 1 mln
900 tys. zł, co wiąże się z planowanymi dodatkowymi dochodami Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów. Zostały one przeznaczone głównie na zwiększenie jego wydatków na jego zadania
i na zwiększenie rezerwy ogólnej Rady Ministrów.
Dokonano także realokacji środków w wydatkach
jednostek, które same planują budżety. W wyniku
zmian rezerwa ogólna wzrosła do 228 mln zł. Z tej
rezerwy planowane są środki m.in. na program „Za
życiem”, który został przyjęty pod koniec 2016 r.
Ustawa budżetowa na rok 2017 uwzględnia również rozwiązania przyjęte w tzw. ustawie okołobudżetowej z grudnia 2016 r., dotyczące m.in. finansowania staży lekarskich i rezydentur z Funduszu Pracy
oraz częściowego, dokonanego na mocy poprawki
Senatu, „odmrożenia” zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do poziomu z 2012 r. W budżecie na
2017 r. przewidziano i zapewniono też środki na realizację programu „Rodzina 500 +” (ponad 23 mld zł).
Przewidziano również środki na sfinansowanie leków
w ramach tzw. programu 75 + i na wydatki związane
z obniżeniem wieku emerytalnego.
Zgodnie z prognozą dochody podatkowe wyniosą 301 mld 155 mln 210 tys. zł. Oznacza to wzrost
o 9,4% w stosunku do prognozowanego wykonania budżetu w roku 2016. Dochody z podatku VAT
wzrosną o 11%, z akcyzy – o 5,7%, z podatku dochodowego od osób prawnych – o 14,2%, a z podatku dochodowego od osób fizycznych – o 4,9%.
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny
wykonawczy

Senator sprawozdawca Grzegorz Bierecki.

Nowela, poparta przez Izbę bez poprawek, reguluje odpłatne i nieodpłatne zatrudnianie osób odbywających karę pozbawienia wolności. Ma na celu
zwiększenie zatrudnienia skazanych, zwłaszcza

Wiceminister finansów Hanna Majszczyk (z lewej).

Senator sprawozdawca Robert Mamątow.
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tych osadzonych w zakładach karnych typu zamkniętego, dzięki znacznemu zwiększeniu zasobów finansowych funduszu aktywizacji zawodowej
skazanych i rozwojowi przywięziennych zakładów
pracy, możliwego w wyniku podniesienia do 45%
potrąceń na cele funduszu z przysługującego skazanemu wynagrodzenia za pracę.
Oprócz prac porządkowych i pomocniczych, wykonywanych na rzecz jednostek organizacyjnych
Służby Więziennej, skazani będą mieć obowiązek
wykonywania prac na cele społeczne na rzecz szeregu podmiotów wskazanych w ustawie (samorząd
terytorialny, podmioty, dla których organ gminy,
powiatu lub województwa jest organem założycielskim, spółki prawa handlowego z wyłącznym
udziałem Skarbu Państwa lub gminy, powiatu lub
województwa). W ustawie przewidziano też możliwość zezwolenia skazanemu, na jego wniosek lub
za jego pisemną zgodą, na wykonywanie nieodpłatnych prac w wymiarze przekraczającym 90 godzin
lub przy pracach na cele społeczne na rzecz i za
zgodą instytucji lub organizacji reprezentujących
społeczność lokalną, placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
podmiotów leczniczych, jednostek organizacyjnych
pomocy społecznej, fundacji, stowarzyszeń i innych
instytucji lub organizacji użyteczności publicznej,
niosących pomoc charytatywną.

Ogranicza środki nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego nad działalnością małych (do 10 tys. członków
o aktywach nie większych niż 20 mln zł) kas, aby
był on sprawowany adekwatnie do stopnia skomplikowania prowadzonej przez takie kasy działalności
i skali występującego tam ryzyka. Na mocy nowelizacji małe kasy zostały zobowiązane do przekazywania KNF informacji o spełnieniu i utracie tego
statusu, a także o tym, że nie wyrażają woli posiadania takiego statusu w kolejnym roku obrotowym. Nie
zmieni się pozycja kasy krajowej. Nawet małe kasy
nadal będą podlegać nadzorowi KNF, przy czym to
Komisja Nadzoru Finansowego zadecyduje o tym,
które sprawozdania mają być przez te kasy przekazywane.
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny
oraz niektórych innych ustaw

Nowelizacja, którą Senat przyjął bez poprawek, wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego
z 31 lipca 2015 r. (sygn. akt K 41/12), w którym uznano za niezgodny z konstytucją przepis ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

Zapobieganie wyłudzaniu z budżetu państwa
zwrotu kwot naliczonych tytułem podatku od towarów i usług to główny cel nowelizacji. Ustawa wprowadza nowe kategorie przestępstw: wystawianie
fikcyjnych faktur VAT oraz ich podrabianie i przerabianie w celu użycia jako autentycznych. W wypadku fałszywej faktury, służącej do wyłudzeniu zwrotu
VAT dotyczącej towarów lub usług o wartości przekraczającej 5 mln zł, przestępstwo będzie zagrożone
karą od 3 do 15 lat pozbawienia wolności. Jeśli wartość towarów lub usług wskazanych w fałszywych
fakturach przewyższać będzie 10 mln zł, sprawcom
grozić będzie nawet 25 lat więzienia. Ustawa umożliwia też wymierzenie kumulatywnej kary grzywny,
orzekanej obok kary pozbawienia wolności w maksymalnej wysokości 6 mln zł. Jeśli sprawca ujawni
wszystkie okoliczności przestępstwa i wskaże osoby współdziałające, będzie możliwe nadzwyczajne
złagodzenie kary. W wypadku zwrócenia korzyści
majątkowej osiągniętej z przestępstwa będzie można odstąpić od wymierzenia kary.
Nowelizacja rozszerza ponadto katalog przestępstw, co do których możliwe jest zarządzenie

Senator sprawozdawca Arkadiusz Grabowski.

Senatorowie sprawozdawcy Grażyna Sztark i Zbigniew Cichoń.

34. posiedzenie Senatu
(1 lutego 2017 r.)
Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielczych
kasach oszczędnościowo-kredytowych
oraz niektórych innych ustaw
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jednorazowego bezpłatnego otrzymania munduru
na własność i jego noszenia w określonych sytuacjach wraz z oznakami stopni wojskowych, co ma
stanowić wyraz uznania dla ich niezłomnej postawy
i zasług w walce o niepodległość Polski.
Elementy i wzór ubioru mundurowego, okoliczności i sposób jego noszenia wraz z oznakami stopni wojskowych oraz jego wzór zostaną określone
w rozporządzeniu ministra obrony narodowej. Wynika to z przyjętych zmian do ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami
represji wojennych i okresu powojennego.
Wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik (w środku).

procesowej kontroli i utrwalania treści rozmów
telefonicznych oraz przeprowadzenia czynności
operacyjno-rozpoznawczych. Do tej części ustawy
odnosi się poprawka, wprowadzona przez Senat,
zgodnie z którą nie stosuje się podsłuchu w wypadkach obawy popełnienia przestępstw wymierzonych przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, które
dotyczą popełnienia wykroczenia lub przewinienia
dyscyplinarnego.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych
Nowelizacja, której termin wejścia senacka poprawka przesunęła z 1 marca na 1 lipca 2017 r., m.in.
uprości sprawozdawczość w zakresie prowadzenia list oczekujących na świadczenia udzielane na
podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO). W ramach pakietu onkologicznego,

35. posiedzenie Senatu
(21–22 i 24 lutego 2017 r.)
Ustawa o zmianie ustawy o kombatantach
oraz niektórych osobach będących ofiarami
represji wojennych i okresu powojennego
Senat poparł bez poprawek nowelę, która przyznaje członkom Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej (m.in. żołnierze wyklęci, powstańcy warszawscy, żołnierze
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie) prawo do

Senator sprawozdawca Jarosław Rusiecki.

Senator sprawozdawca Andrzej Stanisławek (z prawej).

wprowadzonego w 2015 r., by skrócić diagnozowanie i leczenie nowotworów złośliwych, pacjentom
wydaje się kartę DiLO. Chorzy z tą kartą są zapisywani do odrębnej, szybciej obsługiwanej kolejki,
aby nie musieli czekać razem z pacjentami nieonkologicznymi. W nowelizacji zmniejszono zakres
informacji zapisywanych w karcie DiLO. Będzie
wypełniana wyłącznie w formie elektronicznej.
W razie podejrzenia nowotworu kartę DiLO będzie
mógł wystawiać także lekarz specjalista (dotychczas mógł to zrobić dopiero w chwili zdiagnozowania choroby). Zrezygnowano ze wskaźnika rozpoznawania nowotworów, jaki obowiązywał lekarzy
podstawowej opieki zdrowotnej.
Nowelizacja zakłada, że placówki będą wyznaczały koordynatora leczenia onkologicznego, informującego pacjenta o organizacji procesu leczenia,
a także np. zapewniającego współpracę między
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placówkami w ramach kompleksowej opieki nad
pacjentem. Minister zdrowia będzie mógł ogłaszać
zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia (w wypadku onkologii obligatoryjne) oraz opracowywania
mierników oceny diagnostyki i leczenia onkologicznego. Mierniki te szpitale będą mogły wykorzystywać do obliczania wskaźników efektywności diagnostyki i leczenia.
36. posiedzenie Senatu
(2–3 marca 2017 r.)
Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
oraz niektórych innych ustaw
Senat przyjął bez poprawek ustawę, uchwaloną
z jego inicjatywy, uwzględniającą wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 lutego 2012 r. (sygn. akt
K 5/11). Określono w niej zasady weryfikacji decyzji
organów rentowych o ustaleniu prawa do emerytury
lub renty (w systemie powszechnym, z tytułu zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy służb mundurowych, ubezpieczenia
społecznego rolników) oraz o ich wysokości. Zgodnie z nowelizacją postępowanie w sprawie uchylenia
lub zmiany decyzji będzie wszczynane na wniosek
osoby zainteresowanej lub z urzędu. O wszczęciu
postępowania organ rentowy będzie zawiadamiał
niezwłocznie zainteresowaną osobę.
Uchylenie lub zmiana prawomocnej decyzji organu rentowego nie będzie możliwa, jeżeli od dnia
jej wydania minie 10 lat w wypadku, kiedy decyzja
została wydana w wyniku przestępstwa, dowody, na
podstawie których ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe, a także
gdy decyzja została wydana na skutek świadomego wprowadzenia w błąd organu rentowego przez
osobę pobierającą świadczenie; 5 lat po uprawomocnieniu się decyzji zostaną przedłożone nowe

Senator sprawozdawca Jan Filip Libicki.
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dowody lub ujawniono nowe okoliczności istniejące przed wydaniem tej decyzji, które mają wpływ
na prawo do świadczeń lub ich wysokość oraz gdy
decyzja została wydana na podstawie innej decyzji
lub orzeczenia sądu, które zostało następnie uchylone, zmienione albo stwierdzono jego nieważność;
3 lat, gdy przyznanie świadczeń lub nieprawidłowe
obliczenie ich wysokości nastąpiło na skutek błędu
organu rentowego.
Ustawa o szczególnych zasadach usuwania
skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych
dotyczących nieruchomości warszawskich,
wydanych z naruszeniem prawa
Ustawa ma ostatecznie uregulować prawa do nieruchomości położonych w Warszawie i roszczenia
byłych właścicieli, którym prawo własności odebrano na podstawie tzw. dekretu Bieruta, a następnie
zwrócono z naruszeniem prawa. Ma też pomóc

Senator sprawozdawca Marek Pęk.

ujawnić nadużycia związane z wydawaniem decyzji reprywatyzacyjnych. Umożliwi również usunięcie skutków decyzji reprywatyzacyjnych wydanych
z naruszeniem prawa, powodujących uszczerbek
majątkowy w zasobie mienia komunalnego lub
krzywdzenie lokatorów przez właścicieli kamienic.
Ustawa określa szczególny tryb postępowania przy
usuwaniu skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich,
wydanych z naruszeniem prawa, organ właściwy do
prowadzenia takich postępowań i skutki cywilnoprawne decyzji wydanych w tym postępowaniu.
Przewiduje powołanie komisji ds. usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa. Będzie ona sprawdzać, czy decyzji
reprywatyzacyjnej nie wydano z naruszeniem prawa.
W efekcie może być wszczęte i przeprowadzone postępowanie rozpoznawcze. Organem opiniodawczo-doradczym komisji ma być społeczna rada. Komisja
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Wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki (z lewej).

będzie mogła wydawać postanowienia i decyzje
administracyjne, jej przewodniczący zaś – zarządzenia. Komisja będzie mogła korzystać z pomocy
organów administracji rządowej i samorządowej
oraz podległych im jednostek organizacyjnych,
a także wnosić do prokuratora o przeszukanie pomieszczeń lub innych miejsc albo zajęcie rzeczy
w celu zabezpieczenia dowodu w sprawie lub zabezpieczenia zwrotu równowartości nienależnego
świadczenia.
Izba przyjęła ustawę z 9 poprawkami, m.in. zmieniającymi usytuowanie członków komisji w randze
sekretarzy stanu i określającymi źródło finansowania
komisji.
37. posiedzenie Senatu
(15–16 marca 2017 r.)
Ustawa o kredycie hipotecznym
oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu
hipotecznego i agentami
Ustawa m.in. wdraża postanowienia dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych
z nieruchomościami mieszkalnymi. Określa zasady
i tryb zawierania umów o kredyt hipoteczny; prawa
i obowiązki kredytodawcy, pośrednika kredytu hipotecznego i agenta w zakresie informacji udzielanych przed zawarciem umowy o kredyt hipoteczny
oraz prawa i obowiązki konsumenta, kredytodawcy,
pośrednika kredytu hipotecznego i agenta w związku z zawartą umową o kredyt hipoteczny; zasady
i tryb sprawowania nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.
Ustawa przewiduje, że kredytów hipotecznych
będą mogły udzielać tylko instytucje kontrolowane przez KNF (banki i SKOK) w walucie, w której
klienci uzyskują większość dochodów lub posiadają
większość aktywów. Zakazuje ponadto uzależniania udzielenia kredytu od zakupu innego produktu finansowego (tzw. sprzedaż wiązana). Umowa

o kredyt hipoteczny będzie mogła być zawarta tylko
wówczas, gdy ocena zdolności kredytowej konsumenta wskaże, że będzie on zdolny do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach
określonych w umowie. Konsument będzie mógł
w każdym czasie spłacić całość lub część kredytu.
Za wcześniejszą spłatę kredytu w ciągu 3 lat opłata nie może przekroczyć 3% wartości kredytu, a po
upływie tego okresu nie będzie dodatkowych opłat.
W wypadku trudności ze spłatą kredytu bank będzie
miał obowiązek przygotowania planu restrukturyzacji zadłużenia. Jeśli okaże się on nieskuteczny, to
kredytobiorca będzie miał 6 miesięcy na sprzedaż
mieszkania i przeznaczenie środków ze sprzedaży
na spłatę kredytu. Dopiero po upływie tego okresu
bank będzie mógł podjąć działania windykacyjne.
Senat przyjął ustawę z 3 poprawkami, wydłużającymi termin na rozpatrzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego wniosków o wydanie zezwolenia
i rejestrację pośredników kredytu hipotecznego oraz
rejestrację pośredników kredytowych i instytucji pożyczkowych złożonych w ciągu 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy.
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny,
ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego
Nowela, przyjęta przez Senat z 2 poprawkami
redakcyjnymi, ma zwiększyć ochronę małoletnich,
szczególnie poniżej 15. roku życia, a także osób nieporadnych ze względu na swój stan psychiczny lub
fizyczny. Zaostrza kary za przestępstwa przeciwko
życiu i zdrowiu, wolności, rodzinie i opiece. Zwiększa m.in. odpowiedzialność za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – przewiduje za to
karę od 3 do 15 lat więzienia (dotychczas od 1 roku
do 10 lat). Za spowodowanie śmierci człowieka ma
to być kara więzienia od 5 do 15 lat, 25 lat lub dożywocie. Za pozbawienie wolności osoby nieporadnej

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera.
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ze względu na wiek lub stan zdrowia będzie grozić
od 2 do 12 lat więzienia, a w wypadku szczególnego udręczenia – od 3 do 15 lat. Za znęcanie się
fizyczne lub psychiczne nad osobą nieporadną ze
względu na wiek, stan psychiczny lub stan fizyczny
może zostać nałożona kara od 6 miesięcy do 8 lat
więzienia. Znowelizowane przepisy podnoszą też
karę minimalną za handel osobą w wieku poniżej
15. roku życia z 3 do 5 lat pozbawienia wolności.
Zgodnie z ustawą obowiązkiem będzie zgłaszanie przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu, wolności
i wolności seksualnej, obyczajności, wymierzonych
w dobro dziecka.
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny
oraz niektórych innych ustaw
Ustawa wprowadza zmiany zwiększające efektywność mechanizmów pozbawiania sprawców
przestępstw korzyści osiągniętych w wyniku ich
popełnienia. Przerzuca ciężar dowodu legalnego
pochodzenia mienia zagrożonego przepadkiem na
oskarżonego lub inną osobę, dysponującą tym mieniem. Efektem domniemania może być tzw. konfiskata rozszerzona (rozszerzony przepadek mienia).
W wypadku szczególnie poważnych przestępstw,
zwłaszcza gospodarczych, z których osiągnięto korzyść majątkową znacznej wartości, będzie można
orzec przepadek przedsiębiorstwa nienależącego do
sprawcy, które stanowiło narzędzie popełnienia tego
przestępstwa. Ustawa rozszerza ponadto katalog
przestępstw, w stosunku do których można orzec
przepadek rozszerzony, oraz wydłuża do 5 lat okres
stosowania odwróconego ciężaru dowodu w odniesieniu do mienia nabytego przez sprawcę.
Nowelizacja zawiera też zmiany dotyczące procedur europejskiego nakazu aresztowania i ekstradycji,
przekazywania i przejmowania wykonania orzeczeń
o skazaniu na karę pozbawienia wolności oraz zwalczania finansowania terroryzmu, a także zmiany porządkujące w przepisach odnoszących się do tzw.
przestępstw komputerowych.
Senat przyjął ustawę z 12 poprawkami, część to
zmiany doprecyzowujące, ujednolicające terminologię ustawy i redakcyjne. Wprowadził też nowy typ
przestępstwa: dostarczanie środków na utrzymanie
osób, grup lub związków, które finansują przestępstwa terrorystyczne.
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju
sądów powszechnych
Ustawa zmienia m.in. zasady powoływania i odwoływania dyrektorów sądów oraz ich zastępców,
a także podległości służbowej dyrektorów sądów.
Likwiduje konkursowy tryb wyłaniania kandydatów
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Senator sprawozdawca Rafał Ambrozik (z lewej).

na stanowiska dyrektorów sądów apelacyjnych,
okręgowych i rejonowych. Będą oni podlegać ministrowi sprawiedliwości, podobnie jak zastępcy
dyrektorów sądów, którzy mogą być powoływani,
jeżeli przemawia za tym wielkość poszczególnych
sądów i zakres ich zadań. Dyrektorzy nadal będą organami poszczególnych sądów. Utrzymano również
zasadę, że nie w każdym sądzie rejonowym musi
być utworzone stanowisko dyrektora, będzie o tym
przesądzała wielkość sądu, mierzona zarówno liczbą stanowisk sędziowskich oraz asesorskich, jak
i liczbą stanowisk referendarskich i innych pracowników zatrudnionych w sądzie rejonowym, bądź też
odległość tego sądu od sądu okręgowego.
Izba przyjęła ustawę z poprawką doprecyzowującą, że decyzje podejmowane przez prezesa sądu
w kwestiach kosztów sądowych są w pełni autonomiczne.
Ustawa o związku metropolitalnym
w województwie śląskim
Ustawa, poparta przez Senat bez poprawek, określa zasady i tryb tworzenia oraz funkcjonowania
związku metropolitalnego w woj. śląskim. Zostanie
on utworzony przez Radę Ministrów na mocy rozporządzenia, które ustali nazwę, wskaże siedzibę
władz oraz ustali obszar i granice przez wskazanie
gmin wchodzących w skład tego związku. Związek
metropolitalny ma być zrzeszeniem gmin woj. śląskiego, charakteryzujących się silnymi powiązaniami funkcjonalnymi oraz zaawansowaniem procesów
urbanizacyjnych, położonych na obszarze spójnym
pod względem przestrzennym, który zamieszkują
co najmniej 2 mln mieszkańców. Rada Ministrów
podejmie decyzję na podstawie wniosku, zgłoszonego przez ministra właściwego ds. administracji publicznej, a przygotowanego przez radę i prezydenta
miasta Katowic i pozytywnie zaopiniowanego przez
wojewodę śląskiego. Rada Ministrów wyda rozporządzenie do 30 czerwca 2016 r. Związek zostanie
utworzony 1 lipca 2017 r., zadania zacznie realizować 1 stycznia 2018 r.
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Model związku metropolitalnego pod względem kompetencji odpowiada modelowi jednostek
samorządu terytorialnego. Nadzór nad działalnością związku będzie sprawował prezes Rady Ministrów, a bezpośrednio – wojewoda śląski. Nadzór
nad związkiem w sprawach finansowych został
powierzony regionalnej izbie obrachunkowej. Do
podstawowych zadań związku metropolitalnego
należeć będą kształtowanie ładu przestrzennego,
rozwoju społecznego i gospodarczego obszaru
obejmującego związek; prowadzenie w całym
zakresie zadań obejmujących transport publiczny, w tym drogowy, kolejowy oraz innego rodzaju szynowy, a także współdziałanie w ustalaniu
przebiegu szlaków komunikacyjnych na obszarze
związku. Związek metropolitalny ma też promować i związek, i obszar, który obejmuje. Ponadto
związek będzie mógł przejmować zadania należące do samorządu lub administracji rządowej na
zasadzie porozumienia.
Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza
i lekarza dentysty oraz ustawy o pobieraniu,
przechowywaniu i przeszczepianiu komórek,
tkanek i narządów
Zgodnie z nowelizacją, którą Senat przyjął bez
poprawek, śmierć mózgu będzie stwierdzało 2 lekarzy (dotychczas komisja złożona z 3 lekarzy o określonych specjalnościach), 1 powinien być specjalistą
w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub
neonatologii, a drugi – neurologii, neurologii dziecięcej lub neurochirurgii. Nowelizacja zmienia także
zasady stwierdzania nieodwracalnego zatrzymania
krążenia, jeśli od zmarłego mają zostać pobrane narządy. Będzie je stwierdzać 2 lekarzy, a nie – jak
dotychczas – 1. Jeden z nich powinien być specjalistą w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub neonatologii, a drugi – z zakresu medycyny
ratunkowej, chorób wewnętrznych, kardiologii, kardiologii dziecięcej lub pediatrii. Procedura ta ma
dotyczyć wypadków przed pobraniem narządów,
w tym przede wszystkim serca, wątroby, nerek, płuc
i trzustki. Pobranie komórek i tkanek, np. rogówki,
będzie możliwe po stwierdzeniu zgonu przez 1 lekarza.

rzecznika praw pacjenta i funkcjonowania wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach
medycznych to główne cele nowelizacji, przyjętej przez Senat z 2 poprawkami porządkującymi i redakcyjnymi. Zgodnie z nowelą prawo do
świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień będzie przysługiwało
każdemu pacjentowi bez względu na jego wiek
i miejsce pobytu oraz źródło bólu. Pacjent będzie
mógł uzyskać informację o stanie zdrowia, proponowanych metodach diagnostycznych i leczniczych, wynikach leczenia oraz rokowaniach nie
tylko od lekarza, ale także np. od ratowników medycznych i pielęgniarek.
Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna będzie udostępniania osobie przez niego upoważnionej za życia lub tej, która w chwili zgonu pacjenta
była jego przedstawicielem ustawowym. Oryginał
dokumentacji medycznej będzie wydawany tylko
na żądanie organów władzy publicznej i sądów
oraz w sytuacji, gdy sporządzenie kopii mogłoby
spowodować opóźnienie w udzieleniu świadczenia zdrowotnego, co zagrażałoby życiu lub zdrowiu
pacjenta. Papierowa dokumentacja medyczna będzie udostępniana do wglądu w miejscu udzielania
świadczeń zdrowotnych z możliwością sporządzania notatek lub zdjęć, a także poprzez sporządzanie kopii, odpisów, wyciągów albo wydruków. Dokumentacja medyczna w postaci elektronicznej ma
być udostępniana za pośrednictwem komunikacji
elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych. W razie śmierci osoby wykonującej praktykę
medyczną samorząd zawodowy, czyli okręgowa
izba lekarska lub okręgowa izba pielęgniarek i położnych, będzie zobowiązany do zabezpieczenia
dokumentacji medycznej. Po zakończeniu działalności leczniczej przez placówkę dokumentację medyczną przejmie podmiot leczniczy przejmujący jej
zadania.
Nowelizacja wprowadza też przepis, który umożliwi pacjentowi złożenie skargi do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcia rzecznika w sprawach
indywidualnych.

Ustawa o zmianie ustawy o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych
innych ustaw
Zwiększenie praw pacjenta w zakresie dostępu
do dokumentacji medycznej, ochrona zawartych
w niej danych osobowych i informacji o stanie
zdrowia oraz doprecyzowanie przepisów dotyczących niektórych praw pacjenta, uprawnień

Senator sprawozdawca Józef Łyczak.
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38. posiedzenie Senatu
(29–30 marca 2017 r.)
Ustawa o Narodowych Obchodach Setnej
Rocznicy Odzyskania Niepodległości
Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa określa zasady przygotowania obchodów
tej rocznicy. Zadania mające na celu upamiętnienie
i uroczyste uczczenie wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem i utrwaleniem niepodległości
przez Polskę, a także promocję idei upamiętnienia
odzyskania i utrwalenia niepodległości w kraju i za
granicą będzie wykonywać komitet, powołany na
mocy ustawy, a kierowany przez prezydenta. Komitet będzie coroczne przyjmował plan obchodów
państwowych uroczystości związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. W jego skład
wejdą reprezentanci najwyższych władz państwowych – marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, ministrowie: kultury, obrony narodowej, administracji
i spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych, edukacji oraz szkolnictwa wyższego, a także prezes IPN,
szef Kancelarii Prezydenta, przedstawiciele partii
politycznych i osoby wskazane przez prezydenta
spośród przedstawicieli Kościołów, związków wyznaniowych, środowisk kultury i nauki, związków
zawodowych, organizacji kombatanckich i innych
organizacji społecznych lub osób szczególnie zasłużonych dla państwa polskiego. Sekretarzem komitetu zostanie pełnomocnik rządu.
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Szef Kancelarii Prezydenta RP Małgorzata Sadurska.

Senator sprawozdawca Jerzy Fedorowicz.
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Izba uchwaliła 5 poprawek do ustawy. Do jej preambuły przeniesiono listę ojców niepodległości (Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Wojciech Korfanty,
Ignacy Jan Paderewski, Wincenty Witos) i poszerzono ją o Ignacego Daszyńskiego, a także o generalicję
Wojska Polskiego i przedstawicieli duchowieństwa
różnych wyznań, w tym szczególnie Kościoła katolickiego. Do grona członków komitetu obchodów
dodano przedstawicieli samorządu terytorialnego.
Jednoznacznie przesądzono też o epizodycznym
charakterze ustawy.
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania administracyjnego oraz
niektórych innych ustaw
Nowelizacja stanowi część pakietu: „100 zmian
dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców”,
przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju.
Wprowadza rozwiązania, które pozwolą usprawnić postępowania administracyjne i skrócić czas ich
trwania, ograniczyć nadmierny formalizm, zmniejszyć liczbę rozstrzygnięć kasatoryjnych, spowodować bardziej partnerskie podejście administracji do
obywateli, zapewnić adekwatność administracyjnych kar pieniężnych do wypadków naruszeń prawa, a także przyjazną interpretację przepisów.
Nowela reguluje ogólne wytyczne co do wymiaru
kary, przesłanek odstąpienia od jej nałożenia, terminów przedawnienia nałożenia i egzekucji oraz warunków udzielania ulg w zapłacie kar pieniężnych.
Ponadto wprowadza nowe, szczególne formy postępowania: milczące załatwienie sprawy, czyli milczące zakończenie postępowania i milcząca zgoda,
postępowanie uproszczone, w tym wszczęte na urzędowym formularzu, a także postępowanie w sprawie
Europejskiej Współpracy Administracyjnej.
Senat wprowadził 6 poprawek do ustawy, głównie
redakcyjnych, legislacyjnych i doprecyzowujących.
Poza tym ograniczył krąg osób mogących prowadzić
mediację z udziałem strony i organów postępowania.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu
ułatwienia dochodzenia wierzytelności
W skład pakietu: „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców” wchodzi również nowela
mająca wzmocnić prawa i gwarancje dla wierzycieli,
w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw,
poprawić ich płynność finansową, usprawnić i ułatwić dochodzenie należności, a także przeciwdziałać zatorom płatniczym. Jej rozwiązania powinny
też zwiększyć możliwości oceny przez przedsiębiorców wiarygodności płatniczej kontrahenta i poprawić skuteczności dochodzenia roszczeń na drodze
sądowej. Nowelizacja m.in. modyfikuje reguły odpowiedzialności solidarnej inwestora i wykonawcy
w procesie budowlanym. Podwyższa próg wartości
przedmiotu sporu dla spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym z 10 tys. do 20 tys. zł.

Wiceminister rozwoju Mariusz Haładyj.

Ustawa, do której Senat uchwalił 13 poprawek,
głównie redakcyjnych, legislacyjnych i doprecyzowujących, przewiduje też m.in. utworzenie Rejestru
Należności Publicznoprawnych, zawierającego informacje na temat zaległości publicznoprawnych,
takich jak zobowiązania podatkowe, kary administracyjne, należności celne i grzywny.
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych

Senator sprawozdawca Adam Gawęda.

Nowelizacja, przyjęta przez Senat bez poprawek, ma zapewnić pacjentom lepszy dostęp
do świadczeń szpitalnych, ambulatoryjnych i rehabilitacyjnych, a także uelastycznić zarządzanie
szpitalami i zooptymalizować koszty leczenia. Skierowanie do szpitala pozwoli na uzyskanie świadczenia ambulatoryjnie albo w szpitalu oraz uzyskanie
świadczeń rehabilitacyjnych w zależności od oceny
specjalistycznej. Ustawa ma zapewnić odpowiedni
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poziom finansowania w szpitalach, ciągłość i stabilność finansowania podmiotom leczniczym zabezpieczającym dostęp do świadczeń zdrowotnych
i uporządkowanie struktury szpitali.
Nowela dokonuje istotnej zmiany w systemie
opieki zdrowotnej: wprowadza system podstawowego szpitalnego zapewnienia świadczeń opieki zdrowotnej, który w założeniu ma być główną formą zapewnienia dostępu do świadczeń z zakresu leczenia
szpitalnego, świadczeń wysokospecjalistycznych,
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej udzielanej
w przychodniach przyszpitalnych, rehabilitacji leczniczej, programów lekowych, leków stosowanych
w chemioterapii oraz nocnej i świątecznej opieki
zdrowotnej.
W ramach systemu wyodrębnia się 6 poziomów
(I, II, III stopnia, onkologiczne, pulmonologiczne,
pediatryczne i ogólnopolskie, np. instytuty, szpitale resortowe), począwszy od poziomu podstawowego, aż po poziom szpitali klinicznych. Do
systemu zabezpieczenia będą kwalifikowane podmioty publiczne i niepubliczne spełniające ściśle określone kryteria co do zakresu i charakteru
udzielanych świadczeń. Najprostsze kryterium to
co najmniej 2 lata świadczenia usług opieki zdrowotnej. Wykaz świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu
będzie sporządzać i ogłaszać dyrektor wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
Pierwsze wykazy szpitali zakwalifikowanych do
sieci w każdym województwie będą ogłaszane nie
później niż do 27 czerwca 2017 r. Wykazy będą
obowiązywały od 1 października 2017 r. przez kolejne 4 lata.
Ustawa wprowadza finansowanie ryczałtowe,
obejmujące łącznie profile, rodzaje i zakresy udzielanych świadczeń, co powinno umożliwić podmiotom leczniczym elastyczność działania w zakresie
wydatków, potrzeb zdrowotnych danego terenu
i organizacji podmiotów leczniczych. Zmienia
też zasady postępowaniach w sprawie zawierania umów ze świadczeniodawcami na udzielanie

Senator sprawozdawca Tomasz Grodzki.

świadczeń. Dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ
na podstawie porównania planu zakupu świadczeń
ze świadczeniami udzielanymi w ramach systemu
będzie przeprowadzał konkurs ofert na świadczenia potrzebne w danym województwie. Nie zmienią się zasady kontraktowania świadczeń opieki
zdrowotnej w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, a także rehabilitacji leczniczej
i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w części
niewłączonej do systemu.

Wiceminister zdrowia Piotr Gryza.

Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz
ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Senator sprawozdawca Waldemar Kraska.
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Nowe rozwiązania zawarte w noweli mają poprawić konkurencyjność gospodarstw rolnych dzięki
ograniczeniu ryzyka utraty przez rolników przychodów w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Wprowadzone zmiany umożliwiają ubezpieczenie upraw rolnych (zboża, rzepak, ziemniaki,
kukurydza, rośliny strączkowe, buraki cukrowe) od
pełnego pakietu albo od 1 lub kilku wybranych
przez producenta rolnego rodzajów ryzyka przy
zachowaniu możliwości skorzystania przez niego
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Senator sprawozdawca Jan Żaryn.

Senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski.

z dopłaty do składki z budżetu państwa na maksymalnym poziomie 65% w 2017 r.

z wyjątkiem obszaru byłego ZSRS, udzielali schronienia lub innego rodzaju pomocy obywatelom polskim w obliczu zagrożenia życia, represjonowanym,
prześladowanym, deportowanym, więzionym lub
zmuszonym do emigracji przez okupanta niemieckiego oraz władze komunistyczne w Polsce powojennej.
37. posiedzenie Senatu
(15–16 marca 2017 r.)

Przyjęte projekty ustaw
33. posiedzenie Senatu
(11 stycznia 2017 r.)
Senat zdecydował o wniesieniu do Sejmu 2 projektów nowelizacji, przygotowanych przez Komisję
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Projekt
ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, stanowiący
reakcję na pismo skierowane przez rzecznika praw
obywatelskich do przewodniczącego komisji, przewiduje przyznanie zasiłku pogrzebowego osobom
ponoszącym koszty pogrzebu martwo urodzonego
dziecka, dla którego sporządzono kartę zgonu. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, realizujący
postulat zawarty w petycji wniesionej do Senatu,
umożliwia małoletnim obecność w charakterze publiczności na posiedzeniach jawnych zarówno podczas postępowania cywilnego, jak i sądowoadministracyjnego.
34. posiedzenie Senatu
(1 lutego 2017 r.)
Senat postanowił wnieść do Sejmu – przygotowany przez grupę senatorów – projekt ustawy o ustanowieniu Krzyża Zachodniego. Krzyż ma być nadawany obcokrajowcom, którzy w latach 1939–89,

Izba zdecydowała o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach
sądowych i egzekucji, wniesionego przez Komisję
Ustawodawczą jako wykonanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 13 października 2015 r.
(sygn. akt P3/14). Przewiduje on obniżenie wysokości opłaty stałej do 20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, przy czym za opróżnienie
lokalu z rzeczy lub osób odrębna opłata byłaby
pobierana od każdej izby; ustanowienie zaliczki na
poziomie 10% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na poczet opłaty stałej, której uiszczenie
przez wierzyciela umożliwi wszczęcie egzekucji;
obniżenie wysokości opłaty za wprowadzenie wierzyciela w posiadanie, w wypadkach innych niż
wymienione w kwestionowanym przepisie ustawy,
do wysokości 15% przeciętnego wynagrodzenia
miesięcznego.

Podjęte uchwały
34. posiedzenie Senatu
(1 lutego 2017 r.)
Senat podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia
500-lecia obecności protestantów na ziemiach polskich (inicjatywa senatora Tadeusza Kopcia).
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Z posiedzeń Senatu
35. posiedzenie Senatu
(21–22 i 24 lutego 2017 r.)
Na wniosek marszałka Stanisława Karczewskiego
Senat podjął uchwałę w sprawie wycofania z Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie
propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
38. posiedzenie Senatu
(29–30 marca 2017 r.)
Z inicjatywy grupy senatorów Izba podjęła uchwałę w 30. rocznicę śmierci ks. Franciszka Blachnickiego (1921–1987).
Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański.

Senator sprawozdawca Jan Hamerski.

Informacje
35. posiedzenie Senatu
(21–22 i 24 lutego 2017 r.)
Informację o udziale Rzeczypospolitej Polskiej
w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec–grudzień 2016 r. (przewodnictwo Słowacji w Radzie
UE) przedstawił Izbie wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Zaznaczył, że prezydencja
słowacka skoncentrowała się na 4 głównych zagadnieniach: silnej gospodarczo Europie, nowoczesnym
jednolitym rynku, zrównoważonej polityce migracyjnej i Europie zaangażowanej globalnie. Dużym
wyzwaniem dla tej prezydencji była konieczność
szybkiego zareagowania na ogłoszenie wyników referendum w sprawie członkostwa Wielkiej Brytanii
w Unii Europejskiej. Słowackiej dyplomacji udało się
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to zrobić, co pozwoliło zjednoczyć pozostałe państwa UE i przyjąć stanowisko w sprawie zasad negocjacji między Unią Europejską a Wielką Brytanią.
Kolejnym wyzwaniem były działania w zakresie polityki migracyjnej. W ocenie wiceministra prezydencja słowacka zrobiła wiele, by poszukać takiego scenariusza, który mógłby przywrócić jedność państw
członkowskich Unii Europejskiej, a także zwiększyć
efektywność działań. Wiceminister zapewnił, że
Polska nie będzie popierać „ponadnarodowego zarządzania ruchem uchodźczym czy migracyjnym”,
gdyż nie zlikwiduje to kryzysu migracyjnego. Jednym
z ważniejszych osiągnięć prezydencji w sprawie tego
kryzysu jest dokument, w którym zaproponowano,
że państwo zamiast przyjmowania uchodźców może
zaoferować pomoc finansową, materialną lub wspomagać ochronę granic UE. Wiceminister omówił też
inne sprawy, którymi zajmowano się w trakcie prezydencji, np. zainicjowanie reformy wewnętrznej Unii,
przyjęcie budżetu rocznego i właściwe przeprowadzenie negocjacji nad śródokresowym przeglądem
wieloletnich ram finansowych, kompromis w zakresie
decyzji o transparentności, kontroli umów międzyrządowych na dostawy energii z krajów trzecich, tzw.
pakiet zimowy (m.in. radykalne ograniczanie stosowania rynku mocy wobec najbardziej nowoczesnych
źródeł węglowych), ratyfikację umowy CETA, rozpoczęcie procesu rewizji polityki sąsiedztwa.
36. posiedzenie Senatu
(2–3 marca 2017 r.)
Program prac Komisji Europejskiej na rok 2017
przedstawiła Senatowi Corina Creþu, komisarz ds.
polityki regionalnej w Komisji Europejskiej. Poinformowała o debacie na temat „białej księgi” rozwoju

Z posiedzeń Senatu

Komisarz ds. polityki regionalnej w Komisji Europejskiej Corina Creþu (z lewej).

UE, zaprezentowanej w Parlamencie Europejskim
przez przewodniczącego Jean-Claude’a Junckera.
„Musimy potraktować tę «białą księgę» jako punkt
wyjścia do refleksji na temat tego, co udało nam się
uzyskać w ostatnich 25 latach i jak wiele elementów, które osiągnęliśmy, braliśmy za pewnik” – powiedziała komisarz. „Wydaje mi się, że to jest niesamowicie istotne, aby każde państwo członkowskie,
każdy parlament krajowy, każdy region bardzo proaktywnie w tym uczestniczyły i dostarczały pomysłów” – dodała komisarz. W jej opinii to najlepszy
sposób na postępy w realizacji polityki spójności po
roku 2020 i na rzecz przyszłości Europy.
Przedstawiając stanowisko rządu na temat programu prac Komisji Europejskiej „Na rzecz Europy, która
chroni, wspiera i broni”, wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański stwierdził, że w wypadku działań w obszarze zewnętrznej polityki migracyjnej udało się nie tylko zdefiniować wspólny cel, czyli
powstrzymanie i kontrolę wciąż niekontrolowanej
fali migracyjnej, ale również dobrać środki (ochrona
granicy zewnętrznej, pomoc humanitarna na miejscu, współpraca z krajami pochodzenia i tranzytu
migracji, działania inwestycyjne w tych krajach, twarda współpraca w budowaniu stabilności politycznej
i odporności tych państw). Jak ocenił, w planach
Komisji Europejskiej, jeśli chodzi o reformę systemu
azylowego, brakuje jedności w zakresie definiowania
celu i doboru środków. Inne ważne – zdaniem wiceministra – zagadnienie to przyszłość wspólnych ram
finansowych po roku 2020 i nowe wyzwania, m.in.
migracja, które powinny znaleźć swoje budżetowe

wsparcie. Według niego polityka spójności ma charakter inwestycyjny czy proinwestycyjny. To powód,
dla którego Polska odnowiła Grupę Przyjaciół Polityki
Spójności w Radzie. Wiceminister wskazał na pilną
potrzebę podjęcia na nowo dyskusji na temat dokończenia prac nad wspólnym rynkiem usług. Za warte
poparcia uznał inicjatywy w sprawie rynku usług cyfrowych, zgłoszone w programie rocznym, dotyczące
m.in. VAT. Jak zapowiedział wiceminister Konrad Szymański, Polska będzie podkreślała ustrojowe, systemowe znaczenie swobody przepływu danych na tym
rynku. Ocenił też, że niektóre inicjatywy KE, np. pakiet drogowy, delegowanie pracowników, przynoszą
efekt w postaci dezintegracji rynku, w szczególności
usług, a także przepływu pracy, ograniczają konkurencję na wspólnotowym rynku, oczywiście, kosztem
konsumenta.
Ważne miejsce w programie prac Komisji zajmuje
rozwój mobilności niskoemisyjnej. Polska w istotnej
części tego rynku, który jest poza systemem ETS, ma
już własne, niezwykle ambitne strategie, dotyczące
rozwoju mobilności niskoemisyjnej, związane nie tylko z niskoemisyjnością, ale również z polityką przemysłową. Oczekuje jedynie takiego ukształtowania
strategii europejskich, aby nie były one kolizyjne.
Jeśli chodzi o unię gospodarczo-walutową, to
kompromis w tym zakresie w dużym stopniu zależy
od ułożenia relacji i interesów wewnątrz strefy euro.
Dla Polski ważne jest to, żeby tego typu rozwiązania
„nie kładły się cieniem na integralności wspólnego
rynku”, co – jak stwierdził wiceminister – wydaje się
do osiągnięcia.

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

Z PRAC KOMISJI
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych 4 stycznia 2017 r. przygotowała stanowisko w sprawie ustawy budżetowej na rok 2017 i rekomendowała Izbie
jej przyjęcie bez poprawek. Poprzedniego dnia wysłuchała opinii o ustawie pozostałych komisji senackich, które rozpatrywały ją w częściach właściwych
przedmiotowym zakresom ich działania. Żadna
z nich nie przedstawiła propozycji poprawek.
Funkcjonowanie rynku paliw płynnych w Polsce
w drugiej połowie 2016 r. było tematem posiedzenia
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
10 stycznia 2017 r. Przedstawiciele ministerstw energii i finansów poinformowali, że po wejściu w życie
tzw. pakietu paliwowo-energetycznego, mającego
ograniczyć zjawisko szarej strefy na rynku paliw,
m.in. zmniejszyła się liczba obowiązujących koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą. Zwiększyła się też legalna sprzedaż tych paliw, co przekłada się na większe wpływy do budżetu państwa
z podatku akcyzowego, od towarów i usług oraz
opłaty paliwowej. Przedstawiciele rynku gazu płynnego LPG wskazywali na potrzebę uwzględnienia
w przepisach specyfiki tej branży. Ich zdaniem przyjęte rozwiązania w wypadku LPG nie przyniosą tak
korzystnych rezultatów, jak w odniesieniu do paliw
tradycyjnych.
Podczas posiedzenia 25 stycznia 2017 r. senatorowie zapoznali się z informacją Ministerstwa Rozwoju
o instrumentach wsparcia eksportu i inwestycji oraz
strategii promocji gospodarczej Polski. Jak mówił wiceminister rozwoju Tadeusz Kościński, utworzenie
Polskiego Funduszu Rozwoju z siecią zagranicznych
biur handlowych, zmiany zasad obsługi przedsiębiorców czy przygotowanie systemu informacyjnego o warunkach eksportu i prowadzenia działalności
gospodarczej za granicą mają poprawić jakość doradztwa dla eksporterów i polskich inwestorów, ułatwić dostęp do instrumentów wspierających umiędzynarodowienie polskich przedsiębiorstw, a także
zwiększyć możliwości finansowania dużych projektów inwestycyjnych. Wspieraniem polskich firm
za granicą ma się zajmować także Polska Agencja
Informacji i Inwestycji Zagranicznych poprzez swoje
biura, tworzone przede wszystkim na tzw. rynkach
wschodzących, czyli w Afryce, Ameryce Południowej, Azji.
Tematem posiedzenia 15 lutego 2017 r. był potencjał innowacyjnej gospodarki cyfrowej w Polsce.
Podkreślono, że polski sektor ICT stanowi jeden
z istotnych długookresowych motorów rozwoju gospodarki, ale większość polskich branż charakteryzuje niski poziom cyfryzacji. Najwyższy potencjał
ICT związany jest m.in. z produkcją samochodów
hybrydowych, grami, internetem, finansowymi
usługami fintechowymi, telemedycyną i sprzętem
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medycznym. Przedstawiono główne założenia przygotowywanej tzw. dużej ustawy o innowacyjności,
mówiono też o możliwościach finansowego wspierania innowacji cyfrowych (programy: GameJNN,
SECIDENT, USER, E-PIONIER). Przedstawiciele firm
sektora nowych technologii i komunikacji zaprezentowali swoje osiągnięcia, a także wskazywali na wyzwania stojące przed branżą internetową.
14 marca 2017 r. komisja gospodarki wspólnie
z Komisją Środowiska debatowały na temat perspektyw branży ciepłowniczej w kontekście spełniania standardów emisji, a także szans i zagrożeń
rynku ciepła systemowego. Senatorowie zapoznali
się także z informacją ministra energii o planowanym systemie wsparcia wysokosprawnej kogeneracji
po 2018 r., a także z prawnymi uwarunkowaniami
działania klastrów energii. Mówiąc o perspektywach
i barierach rozwoju tego sektora, wskazywano na
wysokie zapotrzebowanie na energię, efektywność
energetyczną, znaczne uzależnienie od zewnętrznych dostawców, zobowiązania w zakresie ochrony
środowiska, konieczność modernizacji infrastruktury wytwórczej i transportowej paliw i energii.
Komisja Infrastruktury tradycyjnie wiele uwagi poświęciła sprawom transportu kolejowego.

Z prac komisji
31 stycznia 2017 r. po raz kolejny monitorowała
funkcjonowanie regionalnych przewozów pasażerskich. O problemach związanych z regionalnymi
przewozami pasażerskimi na terenie swoich województw mówili przedstawiciele 10 urzędów marszałkowskich. Poruszono kwestie m.in. wspólnego
biletu, jednolitego rozkładu jazdy, korelacji połączeń sieciowych, remontów linii kolejowych, a także wpływu samorządów na rozwój przewozów
regionalnych. Tego samego dnia dyskutowano też
o możliwości wykorzystania kruszyw pomiedziowych w budownictwie drogowym i kolejowym.
20 lutego 2017 r. komisja zapoznała się z informacją na temat realizacji przez PKP PLK SA projektów
infrastruktury kolejowej współfinansowanych z funduszy unijnych w 2016 r. i planów inwestycyjnych
na 2017 r., a także z informacją o utrudnieniach
w przewozach pasażerskich w ruchu regionalnym,
związanych z remontami linii kolejowych.
Z kolei 12 kwietnia 2017 r., po zapoznaniu się
z informacjami o budowie linii kolejowej Podłęże–
Piekiełko, komisja przyjęła stanowisko, w którym
wniosła o pozyskanie na realizację tej linii 7,15 mld
zł do 2026 r., w tym 400 mln na najbliższe 3 lata na
przygotowanie prac projektowych i wykup gruntów.
Postulowała wykorzystanie instrumentów finansowych, dostępnych m.in. w planie Junckera, Funduszu Kolejowym oraz alokacji środków europejskich
na lata 2014–20.
Sytuacji polskiej branży transportu drogowego
w wypadku objęcia przewozów międzynarodowych
przepisami dyrektywy o pracownikach delegowanych
komisja poświęciła posiedzenie 20 lutego 2017 r.
O sytuacji finansowej i organizacyjnej Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” poinformowano
komisję 14 marca 2017 r. Poruszono takie kwestie, jak
projekt budowy centralnego portu lotniczego, zmiany
organizacyjne w funkcjonowaniu lotniska im. Chopina i zapewnienie odpowiedniej jego przepustowości,
system płacowy przedsiębiorstwa, świadczenia dla
pracowników, struktura stanowisk pracy.
Komisja Kultury i Środków Przekazu 31 stycznia
2017 r. zapoznała się z informacją na temat zakupu
kolekcji książąt Czartoryskich. W wyniku transakcji,
której dokonało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w imieniu Skarbu Państwa, państwo
polskie weszło w posiadanie ok. 86 tys. obiektów
muzealnych, w tym „Damy z gronostajem” Leonarda da Vinci, a także ok. 250 tys. obiektów bibliotecznych, które trafią do Muzeum Narodowego
w Krakowie.
Sytuacji teatrów prowadzonych i współprowadzonych przez ministra kultury poświęcono posiedzenie
14 marca 2017 r. Ministerstwo jest organizatorem
3 teatrów: Teatru Narodowego w Warszawie, Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej
w Krakowie oraz Teatru Wielkiego – Opery Narodowej. Wśród instytucji objętych współprowadzeniem

resortu w latach 2005–06 znalazło się 9 teatrów.
Obecnie trwa procedura objęcia współprowadzeniem kolejnej ich grupy.
„Przestępczość przeciwko dziedzictwu kulturowemu – współczesne zagrożenia, zapobieganie, zwalczanie” to temat posiedzenia 28 marca
2017 r. W opinii wiceminister kultury Magdaleny
Gawin najlepszymi sposobami na przeciwdziałanie
przestępczości przeciwko dziedzictwu kulturowemu są kształtowanie odpowiedniej świadomości
społecznej i skuteczna egzekucja prawa. Wiceminister zwróciła uwagę, że wiele spraw przeciwko
dziedzictwu kulturowemu kończy się umorzeniem
postępowania ze względu na niską szkodliwość
społeczną czynu, a w innych sądy orzekają bardzo
niskie kary. Poinformowała, że nowelizacja ustawy
o ochronie zabytków przewiduje zaostrzenie odpowiedzialności karnej za zniszczenie lub uszkodzenie zabytku.
W ramach współpracy Senatu z NIK 21 lutego
2017 r. komisja rozpatrzyła, wskazane przez prezesa NIK, wnioski de lege ferenda, zawarte w wynikach kontroli „Finansowanie kinematografii przez
Polski Instytut Sztuki Filmowej” oraz „Digitalizacja
dóbr kultury w Polsce” i zdecydowała o niepodejmowaniu inicjatyw ustawodawczych je realizujących.
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Z prac komisji
Komisja Obrony Narodowej 31 stycznia 2017 r.
zapoznała się z informacją Ministerstwa Obrony
Narodowej na temat obecnego kształtu wojskowego szkolnictwa wyższego. Omówiono przede
wszystkim zmiany w dawnej Akademii Obrony
Narodowej, przekształcanej w Akademię Sztuki
Wojennej. Ma to być uczelnia przygotowująca oficerów dyplomowanych do pracy sztabowej. Nastąpi więc istotne zredukowanie liczby studentów
cywilnych.
28 marca 2017 r. przewodniczący Komisji Obrony
Narodowej senator Jarosław Rusiecki i przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej senator Marek Rocki oraz członkowie prezydiów obu komisji – senatorowie: Jan Dobrzyński,
Maciej Grubski, Wiesław Kilian, Ryszard Majer, Jarosław Obremski i Waldemar Sługocki spotkali się
z przedstawicielami Komisji Obrony i Spraw Międzynarodowych izraelskiego Knesetu Avi Dichterem, Sharon Haskel i Alizą Lavie.

W omawianym okresie Komisja Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji pracowała nad 24 petycjami. Przygotowała projekt ustawy o zmianie ustawy
o drogach publicznych, realizujący postulat doprecyzowania przepisu dotyczącego pobierania opłat
za postój pojazdów w strefach płatnego parkowania
w soboty (petycja P 9–45/16).
W ramach współpracy z rzecznikiem praw obywatelskich komisja rozpatrzyła wskazane przez
niego problemy: brak kontroli sądowoadministracyjnej w zakresie bezczynności organów właściwych do załatwiania skarg, wnoszonych w trybie przepisów działu VIII kodeksu postępowania
administracyjnego (1 lutego i 14 marca 2017 r.);
nowe zasady wydawania kart parkingowych kombatantom (14 marca 2017 r.); brak instytucji mediacji po wyroku oraz odpowiedzialność karną za
zniesławienie i obowiązywanie art. 212 kodeksu
karnego (21 marca 2017 r.). W wypadku postulatu
dotyczącego wydawania kart parkingowych komisja zdecydowała zwrócić się do szefa Urzędu ds.
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Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz do
PFRON z pytaniem, czy prawem do uzyskiwania
kart parkingowych objęci zostaliby wszyscy kombatanci, czy też wyłącznie osoby niepełnosprawne bez względu na orzeczony stopień niepełnosprawności. W pozostałych sprawach senatorowie
zdecydowali o niepodejmowaniu inicjatyw ustawodawczych.
14 marca 2017 r. rozpatrzono wnioski de lege ferenda, zawarte w wynikach kontroli NIK „Funkcjonowanie biegłych w wymiarze sprawiedliwości”.
Komisja odroczyła decyzję w sprawie realizacji
wniosków do czasu uzyskania z Ministerstwa Sprawiedliwości odpowiedzi na pytanie o stan prac nad
projektem ustawy o biegłych sądowych.
Senatorowie spotkali się z przedstawicielem
Komisji Zagadnień Prawnych i Praw Człowieka
Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Pierrem-Yvesem Le Borgnem (21 marca 2017 r.) i pełnomocnikiem rządu Ukrainy ds. Postępowań przed
Europejskim Trybunałem Praw Człowieka Ivanem
Lishchyną (29 marca 2017 r.).

Z prac komisji
Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich 11 stycznia 2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekt zarządzenia marszałka Senatu w sprawie
zmiany statutu Kancelarii Senatu. Utworzono Centrum Informacyjne Senatu z części Biura Komunikacji Społecznej oraz połączono Biuro Informatyki
z Biurem Administracyjnym.

W ramach współpracy Senatu z NIK 14 marca
2017 r. Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej rozpatrzyła, wskazane przez prezesa NIK,
wnioski de lege ferenda, zawarte w wynikach kontroli „Pomoc społeczna dla uchodźców”, i postanowiła, że nie będzie wnosić o podjęcie inicjatywy
ustawodawczej w tej sprawie.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 10 stycznia
2017 r. zapoznała się z informacjami ministra rolnictwa i rozwoju wsi na następujące tematy: priorytetowych działań resortu i podległych mu służb
bezpieczeństwa żywności na rzecz rozwoju wymiany handlowej polskiego sektora rolno-spożywczego w 2017 r. i w kolejnych latach; działań Agencji Rynku Rolnego planowanych w 2017 r. w celu
wspierania promocji polskich produktów rolno-spożywczych na rynkach zagranicznych; działań
planowanych w 2017 r. w celu wsparcia promocji
polskich produktów rolno-spożywczych na rynku
krajowym. Wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki
zapewnił, że działania podjęte przez resort powinny
się przyczynić do zwiększenia zakresu rynków, na
których będzie dostępna polska żywność. Umożliwi
to dywersyfikację rynków zbytu i zmianę geograficznej struktury eksportu polskich produktów spożywczych. W 2017 r. Agencja Rynku Rolnego będzie
wspierała rozwój współpracy handlowej polskiego
sektora rolno-spożywczego z zagranicą, a także realizowała branżowy program promocji polskich specjalności żywnościowych.
31 stycznia 2017 r. komisja zapoznała się z informacją ministra rolnictwa na temat aktualnej sytuacji
na podstawowych rynkach rolnych, ze szczególnym
uwzględnieniem rynku drobiu, oraz sprawozdaniem
z działalności pełnomocnika rządu ds. działań związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń
(ASF) w Polsce. Poinformowano, że resort rolnictwa
zabiega na forum UE o zwiększenie ochrony celnej
unijnego rynku zbóż, a także o podniesienie cen
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Z prac komisji
interwencyjnych skupu zbóż do poziomu zbliżonego do kosztów produkcji. Planowane jest też wsparcie producentów mleka i w sektorach hodowlanych
w ramach tzw. pakietu Hogana. Ministerstwo rolnictwa przygotowało kompleksowy program pomocy
dla producentów z terenu objętego restrykcjami ze
względu na występowanie ASF, przekazany Komisji
Europejskiej.
Priorytetom Polski w zakresie wspólnej polityki
rolnej po 2020 r. komisja poświęciła posiedzenie 20
marca 2017 r. Jak mówił wiceminister Ryszard Zarudzki, dla naszego kraju kluczowe jest, aby nowe
rozwiązania zapewniały jednakowe warunki konkurencji na jednolitym rynku i były zgodne z traktatową zasadą równego traktowania obywateli UE
bez względu na przynależność państwową, a także
aby nie naruszały zasady niedyskryminacji między
producentami wewnątrz UE. Propozycje rozwiązań
powinny też służyć rozwojowi małych i średnich gospodarstw rodzinnych. Senatorowie wysłuchali także Roberta Moncalva, prezesa włoskiej organizacji
Confederazione Nazionale Coldiretti, który mówił
o wspólnej polityce rolnej po 2020 r. z perspektywy jego kraju. Komisji przedstawiono też informację
na temat uwarunkowań przyszłej polityki rolnej.

Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami
za Granicą 21 lutego 2017 r. zapoznała się z informacją o podziale na kierunki działań budżetu Kancelarii Senatu przeznaczonego na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r. Omówiła także
harmonogram rozpatrywania ofert na realizację zadań w zakresie opieki nad Polonią w 2017 r.
Komisja interesowała się sytuacją osób polskiego pochodzenia w Donbasie, a także ewakuowanych do Polski. Poświęcono temu posiedzenie 14
marca 2017 r. W 2015 r. przeprowadzono 2 akcje
ewakuacyjne z Donbasu. W 2016 r. premier Beata
Szydło otrzymała 2 pisma od przedstawicieli organizacji polskich w Ługańsku i Doniecku z prośbą
o zorganizowanie kolejnej, trzeciej tury ewakuacji
do Polski osób polskiego pochodzenia z Donbasu.
Uznano, że szczególny tryb, z którego korzystano
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w poprzednich ewakuacjach, obecnie nie może być
zastosowany. Omówiono także przebieg i efekty
półrocznego procesu adaptacyjnego osób polskiego
pochodzenia ewakuowanych z Donbasu do Polski
w 2015 r., a także nowe możliwości osiedlania się
w Polsce, zagwarantowane przez znowelizowaną
ustawę o Karcie Polaka.
W I kwartale 2017 r. Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej rozpatrzyła 49 dokumentów unijnych przekazanych przez marszałka Senatu.
W ich sprawie przyjęto 3 opinie, w tym 1 przekazano instytucjom unijnym w ramach dialogu politycznego.
14 marca 2017 r., podczas wspólnego posiedzenia
z komisją obrony, zapoznano się z informacjami Ministerstwa Spraw Zagranicznych: na temat wdrażania globalnej strategii na rzecz polityki zagranicznej
i bezpieczeństwa Unii Europejskiej (priorytety Polski
to bezpieczeństwo, obrona i obszar sąsiedztwa Unii
Europejskiej, szczególnie wsparcie naszych wschodnich sąsiadów w celu zwiększenia ich odporności
na zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne) oraz Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa (przyszłość
stosunków transatlantyckich w kontekście nowej
administracji Stanów Zjednoczonych, a także przyszłość Sojuszu Północnoatlantyckiego).

Z prac komisji
18 stycznia 2017 r. komisja podsumowała prezydencję słowacką w Radzie Unii Europejskiej, zapoznała
się z priorytetami przewodnictwa maltańskiego, a także z informacją na temat polskiej polityki europejskiej
w tym okresie.
Komisja Środowiska w swojej pracy wiele uwagi
poświęciła problematyce elektroodpadów. 10 stycznia 2017 r. zajęła się oceną funkcjonowania ustawy
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
(ZSEE) po 1 stycznia 2016 r. i wejściu w życie jej
nowelizacji. Senatorowie zapoznali się także z oceną funkcjonowania tej nowelizacji przez przedsiębiorców wprowadzających sprzęt elektroniczny do
obrotu, w szczególności w kwestii nieodpłatnego
odbioru ZSEE od konsumentów oraz katalogu towarów objętych ustawą. Tematem posiedzenia było
także przetwarzanie ZSEE i ponowne jego wprowadzanie do obrotu (circular economy). Przedstawiciele przedsiębiorców wskazywali na liczne braki
legislacyjne w ustawie, które utrudniają rzetelne
gospodarowanie ZSEE, a także na jej wady umożliwiające rozwój „szarej strefy”. Senatorowie wskazywali na potrzebę znowelizowania obowiązującej
ustawy o ZSEE. 24 lutego 2017 r. pracowali nad
stanowiskiem w sprawie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, które przyjęli
15 marca 2017 r. Komisja uznała, że istnieje pilna
potrzeba znowelizowania ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, m.in. w zakresie: zdefiniowania standardów przetwarzania ZSEE;
wykreślenia pełnej odpowiedzialności producenta
w wypadku podpisania umowy z organizacją odzysku – nadanie jej statusu podmiotu zaufania publicznego; wprowadzenia systemu monitorowania gospodarki ZSEE z zachowaniem dbałości o nienaruszenie
zasady poufności danych; wprowadzenia obowiązku współpracy gmin z punktami selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych w przekazywaniu im lub ich
przedstawicielom zebranego ZSEE; doprecyzowania
zasad ponownego wprowadzenia ZSEE na rynek;
umożliwienia zbierania sprzętu niepełnowartościowego przez organizacje odzysku. Komisja zwróciła
się do ministra środowiska o ponowne rozważenie
spraw klasyfikacji opraw oświetleniowych i raportowania materiałów do drukarek w celu wypracowania optymalnego rozwiązania problemu. Komisja
zaapelowała o wzięcie pod uwagę przedstawionych
wniosków i sugestii, ich analizę i podjęcie działań
zmierzających do nowelizacji ustawy.
Tradycyjnie już komisja podejmowała zagadnienia związane z gospodarką ściekową. 7 lutego
2017 r. dyskutowano o perspektywach funkcjonowania tzw. obiegu zamkniętego w gospodarce w kontekście wykorzystania ścieków i osadów ściekowych
jako źródła energii i pozyskiwania surowców w celu
ograniczenia zmian klimatycznych. Jak podkreślił
przewodniczący komisji senator Zdzisław Pupa,
chodzi o zwrócenie uwagi, że dzięki nowoczesnym,

innowacyjnym technologiom może zostać rozwiązany problem osadów ściekowych, co pozwoli na ich
gospodarcze wykorzystanie. Dodatkową korzyścią
będzie ograniczenie zmian klimatycznych. W posiedzeniu wzięli udział eksperci z całego kraju, których
w zagadnienie globalnego problemu wody, ścieków
i osadów ściekowych wprowadził prezydent Światowej Organizacji Mediów Bernard Margueritte.
Przedstawiono również przykłady praktycznych rozwiązań technologicznych.
14 marca 2017 r. komisja przyjęła stanowisko
w sprawie uwzględnienia osadów ściekowych w gospodarce cyrkulacyjnej. Podkreślono w nim, że gospodarka cyrkulacyjna stwarza nowe szanse dla gospodarki wodno-ściekowo-osadowej i umożliwia
wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań. Istnieje
także zbieżność gospodarki cyrkulacyjnej z nowym
paradygmatem „nutrienty – energia – woda” w gospodarce wodno-ściekowo-osadowej. W opinii komisji
dla optymalnego rozwiązania problemu zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych niezbędne jest opracowanie krajowego programu zagospodarowania osadów ściekowych. Komisja uznała także
za celowe prowadzenie badań innowacyjnych nad
włączeniem osadów do cyklu gospodarki w obiegu
zamkniętym oraz opracowanie strategicznego programu badań nad wykorzystaniem osadów.
Z informacją NIK o wynikach kontroli ochrony
powietrza przed zanieczyszczeniami komisja zapoznała się 31 stycznia 2017 r. Wysłuchała także
informacji resortów środowiska, rozwoju i energii
o działaniach służących poprawie jakości powietrza
w Polsce. Przedstawiono jej też wysokość środków
finansowych przeznaczonych na te cele, a także
dane na temat realizowanych i planowanych programów priorytetowych NFOŚiGW w tej dziedzinie.
29 marca 2017 r. senatorowie zapoznali się z informacją ministra środowiska o stanie prac legislacyjnych związanych z wdrożeniem dyrektyw, których
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termin transpozycji upłynął lub upływa w ciągu najbliższych 3 miesięcy.
W omawianym okresie Komisja Ustawodawcza
rozpatrywała 14 orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.
W wypadku wyroku z 8 czerwca 2016 r. (sygn. akt K
37/13) w sprawie ustawy o kierujących pojazdami oraz

wyroku i postanowienia z 14 lutego 2012 r. (sygn. akt
P 17/10 i S 1/12), dotyczących ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych, przygotowała stosowne projekty
ustaw. Celem pierwszego jest obniżenie osobom niepełnosprawnym opłaty za praktyczną część egzaminu
państwowego na prawo jazdy, drugiego zaś – uregulowanie kwestii nabycia przez najemcę własności tzw.
mieszkania zakładowego.
Komisja Zdrowia 28 marca 2017 r. wysłuchała
informacji ministra zdrowia na temat systemu opieki reumatologicznej w Polsce. Eksperci podkreślali,
że w Polsce jest niewiele organizacji wspierających
dzieci i młode osoby chorujące reumatycznie, a także ich rodziny. Zwrócono też uwagę na zmniejszającą się liczbę lekarzy reumatologów, problemy
z dostępem do świadczeń i programów lekowych.
Ministerstwo Zdrowia zobowiązało się do spotkania z przedstawicielami stowarzyszeń chorych oraz
omówienia i wypracowania nowych standardów leczenia chorób reumatologicznych.

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

AKTYWNOŚĆ
MIĘDZYNARODOWA
Wizyty oficjalne
delegacji Senatu
Wicemarszałek Grzegorz Czelej, przewodniczący
Polsko-Chińskiej Grupy Parlamentarnej, 27 lutego –
4 marca 2017 r. z oficjalną wizytą przebywał w Chinach na zaproszenie Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych. Wicemarszałkowi
towarzyszyli m.in. zastępczyni przewodniczącej
Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za
Granicą senator Grażyna Sztark, zastępca przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności senator Adam Gawęda.
Delegacja spotkała się z przewodniczącym
i wiceprzewodniczącym Stałego Komitetu Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych – Zhangiem Dejiangiem i sekretarzem
generalnym Wangiem Chenem oraz wiceprzewodniczącym Ludowej Politycznej Konferencji
Konsultatywnej Chin Wangiem Jiarui. Rozmówcy
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zgodzili się, że relacje polsko-chińskie są obecnie
najlepsze w historii. Ich zauważalne przyspieszenie zapoczątkowały wizyta prezydenta Andrzej
Dudy w Chinach w listopadzie 2015 r. i wizyta
prezydenta Xi Jinpinga w Polsce w czerwcu 2016
r., kiedy zadecydowano o podniesieniu relacji do
rangi wszechstronnego partnerstwa strategicznego. Wicemarszałek Grzegorz Czelej zaakcentował,
że obecnie najważniejszym zadaniem jest wypełnienie go konkretnymi treściami i projektami. To
zadanie dla wszystkich instytucji władz centralnych, regionalnych i podmiotów pozarządowych.

Aktywność międzynarodowa

Goście w Senacie

Przewodniczący Zhang Dejiang zgodził się z takim podejściem i potrzebą intensyfikacji relacji
w wymiarze praktycznym.
Wicemarszałek Grzegorz Czelej podkreślał, że
Polska przywiązuje szczególną wagę do rozwijania
relacji w ramach ogłoszonej przez prezydenta Xi
Jinpinga koncepcji „Pasa i szlaku”. Nasz kraj może
w sposób naturalny pełnić funkcję centrum wymiany handlowej i inwestycyjnej Chin z regionem.
Wicemarszałek zaprezentował też możliwości inwestycyjne w ramach infrastruktury śródlądowych
szlaków wodnych, rozbudowy portów morskich
i ich połączeń z portami w Chinach oraz ich integracji ze szlakami kolejowymi i wodnymi w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Zachęcał do
inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych,
a także do współpracy w dziedzinie ochrony środowiska. Wicemarszałek podnosił też kwestie rosnącej nierównowagi handlowej między obu krajami,
zachęcał stronę chińską do ułatwień dla importu
towarów z naszego kraju, m.in. żywności. Za ważny obszar współpracy marszałek Senatu uznał turystykę. Zwracał również uwagę na znaczenie szybkiego pogłębienia wymiany edukacyjnej pomiędzy
Polską i Chinami, a także na potrzebę wsparcia
bezpośredniej współpracy na poziomie regionalnym pomiędzy chińskimi prowincjami i polskimi
województwami.
Delegacja spotkała się ponadto z przedstawicielami władz regionalnych. Wicemarszałek Grzegorz
Czelej zwracał szczególną uwagę na potrzebę dynamizacji współpracy bezpośredniej na poziomie regionalnym, wskazując na jej wielki potencjał. Delegacja odwiedziła działające w Changsha i okolicach
strefy przemysłowe, wolnocłową i przedsiębiorstwa.
W Wenzhou parlamentarzyści byli świadkami podpisania porozumienia o współpracy między Uniwersytetem Medycznym w Lublinie a jego chińskim
odpowiednikiem. Perspektywom udziału polskich
firm w realizacji inwestycji w Azji poświęcone było
spotkanie wicemarszałka Senatu z prezesem Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych Jinem
Liqunem.

Marszałek Stanisław Karczewski 31 stycznia
2017 r. spotkał się z wiceprzewodniczącym Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Białorusi Bolesławem Pirsztukiem. Rozmówcy zgodzili się,
że w rozwoju polsko-białoruskiej współpracy należy
czynić postępy małymi krokami, ale konsekwentnie.
Istotną rolę w jej aktywizacji powinny odegrać parlamenty obu krajów.
W opinii marszałka Senatu wizyty polskich polityków na Białorusi w 2016 r. pokazują, że strona polska jest gotowa do dialogu i współpracy. Podkreślił,
że tematów do rozmów jest wiele, takich jak chociażby sytuacja Polaków na Białorusi i Białorusinów
w Polsce, przejścia graniczne czy oświata.
„Chcielibyśmy intensywnie popracować z polską
stroną. Jesteśmy wdzięczni Polsce za zrozumienie i wsparcie. Mamy sporo kwestii do poruszenia
w takich obszarach, jak gospodarka, kultura, nauka,
wymiana studencka” – mówił wiceprzewodniczący
Bolesław Pirsztuk.

1 lutego 2017 r. w Senacie odbyło się noworoczne spotkanie marszałka Stanisława Karczewskiego
z ambasadorami akredytowanymi w Polsce.
Jak zapewnił marszałek Senatu, podstawowy cel
polskiej polityki zagranicznej pozostaje niezmienny. To bezpieczeństwo oparte na członkostwie
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w Sojuszu Północnoatlantyckim i Unii Europejskiej.
„Atrakcyjność Zachodu i Unii Europejskiej dla innych państw wyrasta z europejskich wartości, które oparte są na chrześcijaństwie. To na tym gruncie
zrodziły się braterstwo, solidarność i prawa człowieka” – mówił marszałek Stanisław Karczewski.
Nawiązując do planów na 2017 r., stwierdził, że
jednym z priorytetów jest utrzymywanie dobrych
relacji z naszymi sąsiadami. „Prezydent, rząd i parlament zintensyfikowali współpracę w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Chcemy w ten sposób zacieśnić
współpracę i sprawić, by głos państw naszego regionu lepiej wybrzmiał w europejskim domu” – mówił
marszałek Senatu. Jak dodał, 2016 r. był szczególny
dla polskiej polityki zagranicznej w kontaktach ze
wschodnimi sąsiadami. Nawiązaliśmy, po wielu latach przerwy, współpracę z Białorusią. Odbudowa
naszych relacji stała się możliwa, bo Unia Europejska zniosła sankcje wobec tego kraju.
Dziekan korpusu dyplomatycznego nuncjusz apostolski abp Salvatore Pennacchio życzył senatorom
i Prezydium Senatu, aby nowy rok był czasem realizacji słusznych aspiracji państwa i jego obywateli.
20–21 lutego 2017 r. na zaproszenie marszałka
Stanisława Karczewskiego w Polsce przebywała delegacja Senatu Republiki Czeskiej z przewodniczącym Milanem Štěchem na czele. 20 lutego delegację
przyjął marszałek Senatu.
Jak podkreślił przewodniczący Milan Štěch, stosunki polsko-czeskie układają się bardzo dobrze na
wszystkich płaszczyznach. Rozwija się także współpraca w regionach przygranicznych. Przewodniczący zapewnił, że polska mniejszość w Republice Czeskiej jest ceniona przez władze państwowe, dobrze
układa się też jej współpraca z władzami lokalnymi.
Jak zaznaczył, w wyniku wyborów komunalnych do

władz samorządowych weszło wiele osób narodowości polskiej.
Marszałek Stanisław Karczewski podziękował czeskim władzom za przychylne nastawienie i wsparcie
finansowe udzielane polskiej mniejszości narodowej, w szczególności w zakresie szkolnictwa. Jak
podkreślił, sytuację polskiej mniejszości na Zaolziu
i jej relacje z władzami czeskimi można określić jako
wzorcowe.
Podczas spotkania rozmawiano też o współpracy
w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Politycy zgodzili się, że dzięki jej działalności głos krajów Europy
Środkowej jest lepiej słyszalny w Unii Europejskiej
i na świecie.
Na zaproszenie marszałka Stanisława Karczewskiego 2 marca 2017 r. wizytę w Polsce złożył przewodniczący Senatu Rumunii Călin Popescu-Tăriceanu
wraz z delegacją.
Podczas spotkania z marszałkiem przewodniczący rumuńskiego Senatu stwierdził, że jego kraj
jest zainteresowany rozwijaniem relacji bilateralnych z Polską, opowiada się także za zacieśnianiem
współpracy regionalnej. Rumunia chciałaby współpracować na stałe z Grupą Wyszehradzką. Zdaniem
rumuńskiego polityka grupy współpracy regionalnej
mają wpływ na wzmocnienie pozycji swoich państw
w Unii Europejskiej.

Marszałek Stanisław Karczewski wyraził zadowolenie z chęci uczestniczenia Rumunii w pracach
Grupy Wyszehradzkiej. Jak podkreślił, polski rząd
przywiązuje obecnie bardzo dużą wagę do współpracy regionalnej.
Rozmówcy zgodzili się, że ich kraje są zainteresowane utrzymaniem dobrych relacji z Wielką Brytanią
po jej wyjściu z UE. Chodzi m.in. o utrzymanie dotychczasowego statusu mieszkających tam Polaków
i Rumunów. Przewodniczący Călina Popescu-Tăriceanu zaproponował trójstronne spotkanie Polska –
Rumunia – Wielka Brytania, aby omówić te kwestie.
Do tego pomysłu pozytywnie odniósł się marszałek
Stanisław Karczewski i zaproponował, by odbyło
się ono na poziomie parlamentarnym. Podkreślił, że
podstawą dobrych stosunków polsko-rumuńskich są
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zbieżne lub identyczne stanowiska wobec najważniejszych wyzwań w dziedzinie bezpieczeństwa,
a także podobne spojrzenie na problemy i przyszłość Unii Europejskiej.
Marszałek Stanisław Karczewski podczas spotkania 6 marca 2017 r. z przewodniczącym Rady
Narodowej Republiki Słowackiej Andrejem Danką zapewnił, że Polsce zależy na dobrych relacjach
z państwami Grupy Wyszehradzkiej. Dodał, że wiele krajów patrzy na V4 z uznaniem.

Przewodniczący Andrej Danko stwierdził, że
Słowacja pragnie rozwijać i umacniać współpracę w ramach Grupy Wyszehradzkiej, by usprawnić komunikację z Unią Europejską. Poruszył
także kwestię przejęcia od Polski przez jego kraj
prezydencji w V4. Jak podkreślił, Słowacja oczekuje, że Polska przekaże listę celów i zadań, które powinny być kontynuowane w kolejnej prezydencji, w sprawach społecznych, kulturalnych,
gospodarczych.
Gościem marszałka Stanisława Karczewskiego
15 marca 2017 r. był minister spraw zagranicznych
Ukrainy Pawło Klimkin. Podczas spotkania rozmawiano o przygotowaniach do VIII sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Polska – Litwa – Ukraina,
planowanego 27 marca 2017 r. w Warszawie, o dialogu historycznym między obu państwami, a także
o zbliżających się obchodach 60. rocznicy powstania Wspólnoty Europejskiej.

Minister Pawło Klimkin powiedział, że Ukraina
przywiązuje dużą wagę do parlamentarnych kontaktów z Polską. Jego zdaniem rolą parlamentów jest
m.in. inspirowanie spokojnego, historycznego dialogu między obu narodami.
Marszałek Senatu wyraził nadzieję, że wszystkie
kwestie historyczne zostaną wyjaśnione. Dodał,
że w ramach trójstronnego forum parlamentarnego
funkcjonuje także komisja ds. współpracy kulturowo-humanitarnej i właśnie tam poruszane są kwestie historyczne.
Wicemarszałek Grzegorz Czelej 16 marca 2017 r.
przyjął delegację algierską z ministrem rolnictwa,
rozwoju wsi i rybołówstwa Abdesselamem Chelghoumem na czele. W spotkaniu wzięli także udział
przewodniczący i członek polsko-algierskiej grupy
parlamentarnej – senatorowie Krzysztof Mróz i Józef
Łyczak.
Minister Abdesselam Chelghoum zasugerował, że
dotychczasowe kontakty między obu krajami mogłyby zyskać wymiar współpracy partnerskiej i inwestycyjnej.
Wicemarszałek Grzegorz Czelej zapewnił, że polski parlament wspiera taką koncepcję rozwoju stosunków dwustronnych. Jak mówił, można by zwiększyć obroty handlowe, zwłaszcza w rolnictwie
i gospodarce żywnościowej, a także postawić na
turystykę i ochronę środowiska oraz stworzyć ofertę
dla studentów, np. medycyny.

Minister Abdesselam Chelghoum poinformował,
że dla jego rządu rolnictwo jest sektorem strategicznym, otwartym na inwestycje i partnerstwo. „Polska
może mieć w tym swój udział. Z polskim ogromnym
doświadczeniem, choćby w sektorze mlecznym,
można wiele osiągnąć, przykładem może być pilotażowy projekt produkcji mleka w proszku w Algierii.
Polska ma olbrzymi potencjał i chce wejść na rynki
afrykańskie, a właśnie my stanowimy drzwi do Afryki” – powiedział.
Spotkanie 17 marca 2017 r. wicemarszałka Grzegorza Czeleja z egipską delegacją, której przewodniczył minister handlu i przemysłu Tarek Kabil,
poświęcone było możliwościom intensyfikacji kontaktów gospodarczych.
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Wicemarszałek Senatu podkreślił, że Egipt jest dla
Polski kluczowym partnerem w tej części świata.
Wyraził nadzieję na zwiększenie obrotów gospodarczych między obu krajami.
„Przyjechałem do Polski, abyśmy się wspólnie
zastanowili, jak rozwijać nasze relacje inwestycyjne
i handlowe. Wierzę bowiem, że nasze kraje mogą
wzajemnie uzupełniać swój potencjał. Potrzebujemy technologii w wielu dziedzinach. Możemy ponadto razem inwestować nie tylko w Egipcie, ale też
w innych krajach arabskich i afrykańskich” – zadeklarował minister Tarek Kabil.
Obaj politycy zwrócili uwagę na możliwości rozwoju współpracy między uczelniami wyższymi,
zwłaszcza medycznymi i w zakresie nauk ścisłych,
a także w rolnictwie czy ochronie środowiska.
Marszałek Stanisław Karczewski 28 marca 2017 r.
spotkał się z delegacją parlamentarzystów izraelskich, w skład której wchodzili: przewodniczący Komisji Obrony i Stosunków Międzynarodowych Knessetu poseł Avi Dichter oraz posłanki Sharon Haskel
i Aliza Lavie.
Rozmówcy byli zgodni co do kluczowego znaczenia bezpieczeństwa w obecnych czasach. Poseł Avi

Dichter powiedział, że wizyta w Polsce to okazja
do porównania doświadczeń w budowie systemów
bezpieczeństwa i działania służb, w tym wywiadu.
Podkreślił, że położenie Izraela sprawia, iż walka
z terrorem jest dla tego państwa warunkiem istnienia. Według posła największego zagrożenia terrorystycznego można się spodziewać ze strony Iranu
i Hezbollahu.
Marszałek Stanisław Karczewski oświadczył, że
Polska przywiązuje wielką wagę do kwestii bezpieczeństwa i walki z terroryzmem. Dlatego, jego
zdaniem, najważniejsze, aby służby dobrze funkcjonowały, by były racjonalnie zorganizowane i miały
odpowiednie fundusze.
28 marca 2017 r. marszałek Stanisław Karczewski
i przewodniczący Sejmu Republiki Litewskiej Viktoras Pranckietis rozmawiali o współpracy bilateralnej. „Polsce zależy na dobrych kontaktach z Litwą”
– powiedział marszałek Senatu. Dodał, że ta współpraca układa się dobrze, ale są i takie jej strony, które wymagają poprawy. Wyraził nadzieję, że dialog
między obu krajami będzie się rozwijał i zostanie
coraz mniej spornych kwestii.

Przewodniczący Viktoras Pranckietis podkreślił,
że po ostatnich wyborach skład Sejmu został zmieniony w 60%. Zadeklarował jednak ciągłość w polityce zagranicznej. Mówił o potrzebie wznowienia
prac dwustronnego, polsko-litewskiego zgromadzenia parlamentarnego, a także o działającej w parlamencie Grupie 3 Maja, która zajmuje się kontaktami
z Polską i polską mniejszością. Poinformował, że są
przygotowane różne projekty tej współpracy. Wskazał m.in. na kwestię retransmisji polskich programów telewizyjnych na Wileńszczyźnie. Mówił też
o konieczności prowadzenia rozmów o problemach
w oświacie. Zaproponował powołanie grupy ekspertów ds. edukacji.
Marszałek Stanisław Karczewski 30 marca 2017 r.
przyjął w Senacie przewodniczącego Zgromadzenia Państwowego Republiki Słowenii Milana
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Brgleza. Marszałek podkreślił, że przywiązuje dużą
wagę do dyplomacji parlamentarnej, gdyż tworzy
ona dobry klimat do współpracy politycznej między
rządami, prezydentami, a także do wymiany gospodarczej i kulturalnej. Odnosząc się do przyszłości
Unii Europejskiej, stwierdził, że Polska opowiada się
za wzmocnieniem roli parlamentów narodowych.
Dodał, że polskie społeczeństwo jest prounijne –
blisko 70% obywateli popiera naszą obecność we
Wspólnocie.
Przewodniczący Milan Brglez zgodził się, że dyplomacja parlamentarna odgrywa dużą rolę w stosunkach międzynarodowych, ze względu na szczupłość korpusu dyplomatycznego szczególnie ważna
jest dla niedużych państw, takich jak Słowenia.

Politycy zgodzili się, że tzw. młode państwa unijne powinny stawiać na jedność i solidarność, a także uczestniczyć w pracach różnych formatów regionalnych. Umacnia to dialog, pozwala uzgadniać
stanowiska i wspólnie występować na forum UE.

Wielostronne spotkania
międzyparlamentarne
Przedstawiciele komisji spraw zagranicznych
parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej 28 lutego 2017 r. spotkali się w Warszawie, aby dyskutować o najważniejszych wyzwaniach polityki europejskiej i bezpieczeństwa oraz wpływie na nie
zwycięstwa Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA.
Senat reprezentowali przewodniczący i wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej – senatorowie Marek Rocki i Ryszard Majer. W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele
polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz
eksperci Ośrodka Studiów Wschodnich i Polskiego
Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Otwierając spotkanie, marszałek Sejmu Marek
Kuchciński odniósł się do debaty na temat potrzeby
odnowy Unii Europejskiej, która toczy się w państwach członkowskich. Jego zdaniem minione lata
udowodniły, że UE nie potrafi sobie radzić z najważniejszymi problemami. Marszałek ocenił negatywnie
jej bezradność w procesach migracyjnych, przyzwolenie na podejmowanie przez instytucje unijne działań prowadzących do nierówności politycznej i wzrostu nastrojów antyintegracyjnych, czego efektem był
Brexit, sprzyjanie projektom federalizacyjnym, prowadzącym do utworzenia superpaństwa, pojawienie
się planów dzielących Unię według różnych prędkości, jej zamknięcie się na inne państwa europejskie
oraz przyzwolenie na zaniechanie działań wzmacniających współpracę parlamentarną. „Mimo to widzę
szansę” – zadeklarował marszałek Marek Kuchciński.
Według niego ta szansa to odbudowa podstaw europejskiej integracji, zgodna z takimi zasadami, jak
wolność narodów, równość państw, jedność kontynentu i pomocniczość. Marszałek Sejmu podkreślił
też szczególną w tym względzie rolę państw Europy
Środkowej, których wyrazicielem jest Grupa Wyszehradzka, oraz dyplomacji parlamentarnej.
Wiceminister spraw zagranicznych Marek Ziółkowski zwrócił uwagę na to, że Polska sprawuje
prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej w nadzwyczaj skomplikowanej sytuacji nie tylko dla regionu,
ale też dla całej Europy. Brexit, wojna na wschodzie
Ukrainy i ekonomiczne spowolnienie to czynniki,
które podkopują podwaliny gospodarki europejskiej
i ograniczają możliwości rozwoju w wielu dziedzinach.
Dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich Adam
Eberhardt mówił, że zachodzące obecnie procesy
(globalizacja, rosnąca rola Chin, zwycięstwo Donalda Trumpa, rozwój nowych technologii) nie mają
precedensu w historii, a jednocześnie niezwykle
trudno poddają się tradycyjnej analizie. Zwrócił uwagę na kryzys otoczenia państw Europy Środkowej,
związany ze wzrastającym zagrożeniem z powodu
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agresywnej polityki Rosji, i kryzys integracji europejskiej w sferach gospodarczej i społeczno-politycznej (np. zadłużenie Grecji czy wzrost nastrojów
populistycznych).
Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych
Izby Poselskiej Czech Karel Schwarzenberg przedstawił natomiast opinię, że należy ujednolicić stanowisko, koncentrując się nie na narzekaniu i wyliczaniu błędów innych państw, ale na podejmowaniu
wyzwań. Zachęcał do przygotowania konkretnych
planów, firmowanych przez Grupę Wyszehradzką.
O przyszłości Unii Europejskiej i wyszehradzkim
wymiarze parlamentarnym przewodniczący parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej debatowali
7 marca 2017 r., podczas szczytu zorganizowanego w Sejmie w ramach polskiej prezydencji w V4.
Gospodarzami spotkania byli marszałkowie Sejmu
i Senatu – Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski.
Wzięli w nim udział przewodniczący Zgromadzenia
Narodowego Węgier László Kövér i przewodniczący Rady Narodowej Słowacji Andrej Danko, dwuizbowy parlament Republiki Czeskiej reprezentowali
przewodniczący Izby Poselskiej Jan Hamáček i przewodniczący Senatu Milan Štěch.
Debata w polskim parlamencie toczyła się po
opublikowaniu przez Komisję Europejską „białej
księgi”, a także po spotkaniu przywódców Niemiec,
Francji, Włoch i Hiszpanii 6 marca 2017 r., podczas
którego mówiono o Europie 2 prędkości.
Otwierając spotkanie, marszałek Sejmu Marek
Kuchciński podkreślił, że o przyszłości Unii Europejskiej powinny decydować suwerenne państwa
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członkowskie. Jego zdaniem sytuacja w UE jest
znacznie bardziej skomplikowana niż przedstawiono to w „białej księdze”, zawierającej 5 scenariuszy
zmian i warunki współpracy 27 państw po wyjściu
Wielkiej Brytanii z UE, przewidujące zarówno rozluźnienie integracji, UE wielu prędkości, jak i federację.
W opinii marszałka Sejmu należy najpierw uzyskać
porozumienie co do zasad i celów integracji, a dopiero potem rozważać instytucjonalny kształt Unii
Europejskiej. Według marszałka Sejmu UE powinna
być oparta na równości państw członkowskich i ich
równoważnym wpływie na decyzje wspólnoty.
Zdaniem marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego Unii Europejskiej potrzeba sukcesu, a są nim
stabilne kraje Grupy Wyszehradzkiej. Marszałek
przypomniał, że to właśnie Polska, Czechy, Słowacja
i Węgry przeprowadziły trudne i bolesne reformy,
by znaleźć się we wspólnocie wolnych państw. Jak
mówił, gdyby nie jałtański podział, te kraje byłyby
wśród założycieli Unii Europejskiej. „My nie jesteśmy ani peryferiami, ani ogonem Europy. Jesteśmy
gronem państw, które odniosły sukces gospodarczy
i cywilizacyjny, możliwy dzięki naszemu uczestnictwu w Unii i przestrzeganiu reguł w niej rządzących. My przestrzegamy zasad paktu stabilności
i wzrostu” – mówił marszałek Stanisław Karczewski.
Przypomniał, że kryzys gospodarczy i finansowy lat
2007–10, masowy napływ imigrantów i uchodźców
od 2015 r. i decyzja Wielkiej Brytanii o opuszczeniu
Unii Europejskiej ujawniły problemy tego unikalnego
w europejskiej historii projektu integracyjnego. Unia
przeżywa też kryzys przywództwa politycznego.
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„Wszelkie badania dotyczące warunków powodzenia procesów integracji międzynarodowej wskazują,
że konieczny jest, po pierwsze, sukces gospodarczy,
po drugie – równoważność korzyści tak, żeby słabsze podmioty nie czuły się zdominowane. Potrzebna
jest też rosnąca spójność wzrostu poziomów życia
obywateli oraz wychodzące poza egoistyczne pojmowanie interesu narodowego przywództwo” – powiedział marszałek Stanisław Karczewski. W jego
opinii rzut oka na mapę Europy przekonuje, że dla
państw wyszehradzkich nie ma innego miejsca niż
w Unii Europejskiej.
Podczas debaty szefowie parlamentów państw
Grupy Wyszehradzkiej zaprezentowali podobne opinie na temat przyszłości UE jako wspólnoty opartej
na współpracy suwerennych państw narodowych.
Wskazywali także na znaczenie współpracy parlamentów narodowych z instytucjami unijnymi i rolę,
jaką powinny odegrać w reformie UE. Ich zdaniem
należy zdiagnozować przyczyny trwającego kryzysu,
a dopiero potem reformować Unię, a przede wszystkim jej struktury, ponieważ bez odnowy unijnych
instytucji reforma się nie powiedzie. Zwracano też
uwagę na konieczność wyrównywania historycznych
różnic między państwami członkowskimi. Podkreślano potrzebę powrotu do fundamentalnych wartości,
które legły u podstaw powstania Unii, a także uporządkowania kompetencji instytucji unijnych.
W czasie szczytu mówiono również o propozycjach rozwijania współpracy parlamentarnej w ramach V4, m.in. o wzmocnieniu polityki informacyjnej
i wizerunku V4, promocji działań podejmowanych
przez grupę, m.in. utworzenie specjalnych podstron
poświęconych V4 na witrynach internetowych poszczególnych izb, czy też organizowanie szkoleń dla
studentów i pracowników.
Wicemarszałek Maria Koc 17 marca 2017 r. w Budapeszcie wzięła udział w nieformalnym spotkaniu

wiceprzewodniczących parlamentów Polski, Węgier, Niemiec i Austrii, zorganizowanym z inicjatywy wiceprzewodniczącego węgierskiego Zgromadzenia Narodowego Gergely Gulyása. Podczas
spotkania rozmawiano o przyszłości Unii Europejskiej i potrzebie wzmocnienia dyplomacji parlamentarnej państw Wspólnoty. Debatowano także
o najważniejszych problemach, przed którymi stoi
obecnie Unia Europejska, takimi jak kryzys migracyjny, konsekwencje Brexitu, sytuacja demograficzna, a także konflikt na Ukrainie oraz relacje z Rosją
i Stanami Zjednoczonymi.
Uczestnicy zadeklarowali chęć kontynuowania
takich spotkań w przyszłości. We wspólnym oświadczeniu podkreślili, że potrzebne jest zacieśnianie
stosunków między parlamentami wszystkich państw
członkowskich UE. Jak napisano: „W okresie, gdy
w Europie występują liczne kryzysy, istnieje większa
niż kiedykolwiek potrzeba wzmocnienia dyplomacji
parlamentarnej, tego, by członkowie i urzędnicy parlamentów narodowych ponownie wymieniali poglądy na temat najważniejszych kwestii europejskich”.
Marszałek Stanisław Karczewski 17–18 marca
2017 r. przebywał w Rzymie, gdzie wziął udział
w Nadzwyczajnej Konferencji Przewodniczących
Parlamentów Unii Europejskiej z okazji 60. rocznicy podpisania Traktatów ustanawiających Wspólnotę Europejską. Marszałkowi towarzyszył przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii
Europejskiej senator Marek Rocki.

Otwierając konferencję, przewodnicząca Izby
Deputowanych Republiki Włoskiej Laura Boldrini
podkreśliła, że dyskusja na temat przyszłości Unii
Europejskiej musi przebiegać w parlamentach narodowych, bo to najwyższa forma debaty politycznej
i muszą do niej zostać włączeni obywatele. Dodała, że dziś żaden kraj nie jest samotną wyspą i tylko
razem można stawić czoło problemom i kryzysom.
„Bez wspólnej polityki nasz kontynent zostanie
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zepchnięty na margines” – powiedziała przewodnicząca Laura Boldrini.
Marszałek Stanisław Karczewski podkreślił, że Polska z niepokojem odbiera sygnały o planach dzielenia Wspólnoty na Unię 2 prędkości. Taka decyzja,
jego zdaniem, prowadzi do rozpadu Unii Europejskiej. „To, że Unia Europejska przetrwała ponad pół
wieku w dynamicznie zmieniającym się świecie, jest
jej olbrzymim sukcesem i sukcesem nas wszystkich”
– mówił marszałek Senatu. „Dziś jest za wcześnie,
żeby przesądzać o tym, jaki będzie przyszły kształt
Europy, ale nie jest za wcześnie, aby zadeklarować,
że Unia Europejska, która przezwycięży obecny kryzys i otworzy nowe możliwości swojego rozwoju,
spełni pewne warunki brzegowe. Z naszego punktu
widzenia najważniejszym warunkiem jest to, żeby
nie odtwarzać podziału Europy na centrum i peryferie” – mówił marszałek Stanisław Karczewski.
Podkreślił, że celebrując ten wspólny sukces, jakim
jest jubileusz Unii, powinno się wyciągnąć wnioski
z nieszczęśliwego doświadczenia, czyli Brexitu. Według marszałka pokazuje ono dobitnie, że europejska integracja nie jest procesem nieodwracalnym,
dlatego nie możemy lekkomyślnie zakładać, że jeśli
wspólnota pokonała w swej historii wiele kryzysów,
to pokona każdy następny. „To jest ostrzeżenie dla
nas, rozpad Unii jest możliwy i gdyby nastąpił, byłaby to nasza wspólna klęska” – dodał.
Były przewodniczący Komisji Europejskiej Romano Prodi podkreślił, że UE dała Europie pokój i rozwój. Nie jest to mało, ale, jak powiedział, „chcemy,
by Europa odgrywała rolę silnego protagonisty na
świecie”. Według Romano Prodiego, aby osiągnąć
ten cel, przygotowano propozycję wzmocnionej
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współpracy. Podkreślił, że drzwi do tej ściślejszej integracji muszą być otwarte dla wszystkich.
Na nadzwyczajną konferencję we włoskim parlamencie złożyły się 2 sesje i debata na temat przyszłości Unii Europejskiej. 1. sesja, w Izbie Deputowanych,
poświęcona była podsumowaniu 60 lat istnienia
Wspólnoty Europejskiej. Szefowie parlamentów zastanawiali się, w jaki sposób prowadzić dalej wspólną
politykę, by zapadały decyzje zgodne z oczekiwaniami obywateli, a także nad rolą parlamentów narodowych w ożywieniu Unii Europejskiej. Podczas 2.
sesji, w Senacie, głos zabrali przedstawiciele władz
unijnych instytucji: przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani, przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk i wiceprzewodniczący Komisji
Europejskiej Frans Timmermans.
Tego samego dnia marszałek Stanisław Karczewski spotkał się z przewodniczącą niemieckiego Bundesratu Malu Dreyer i przewodniczącym Senatu
Francji Gerardem Larcherem. Podczas rozmowy politycy uznali, że bilans 25 lat współpracy w ramach
Trójkąta Weimarskiego jest bardzo owocny, przyniosła ona konkretne rezultaty. Przewodniczący Gerard
Larcher przedstawił raport grupy francuskiego Senatu ds. Brexitu, zaprosił Polskę i Niemcy do utworzenia podobnych grup. Ten pomysł zaaprobował marszałek Stanisław Karczewski. Zaproponował także
zorganizowanie pod egidą senatów Polski, Francji
i Niemiec seminarium ekspertów, poświęconego
przeciwdziałaniu zjawiskom w cyberprzestrzeni zagrażającym demokracji. Szefowie senatów zastanawiali się, w jaki sposób skutecznie przeciwstawiać
się „zjawisku HH” – połączeniu hate’u w sieci i hackerstwa w cyberprzestrzeni.

Aktywność międzynarodowa

Zgromadzenia parlamentarne
27–28 marca 2017 r. w Senacie odbyła się VIII Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej Ukrainy.
Otwierając obrady, marszałek Stanisław Karczewski wyraził nadzieję, że ich efektem będzie też wyraźne, wspólne stanowisko dotyczące bezwzględnego
przywiązania do pełnej suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, w granicach uznanych prawem międzynarodowym. Zdaniem marszałka dialog
w formule trójstronnego zgromadzenia przyczyni się
do wzmocnienia przekazu w sprawach regionu i odbije się zwielokrotnionym echem nie tylko w jego
państwach. „Polska dostrzega w suwerennej i niezależnej Białorusi podmiot odgrywający istotną rolę
w procesie budowy architektury bezpieczeństwa europejskiego”– mówił marszałek Stanisław Karczewski.
W związku z brutalnie tłumionym protestami społecznymi na Białorusi zaproponował, by w dokumencie
końcowym znalazła się ocena tych wydarzeń. Marszałek Senatu dodał, że proces zbliżenia między Polską a Białorusią powinien przynieść korzyści przede
wszystkim białoruskiemu społeczeństwu. „Uważamy,
że zbliżenie Białorusi z Zachodem może odbyć się
przez wzmocnienie roli, jaką organizacje obywatelskie będą odgrywały w życiu społeczeństwa białoruskiego. W związku z tym polscy parlamentarzyści
wspierają dialog z białoruskim społeczeństwem obywatelskim” – podkreślił marszałek.
Nowo wybrany przewodniczący Sejmu Republiki Litewskiej Viktoras Pranckietis zaznaczył, że w 3.
rocznicę Euromajdanu zgromadzenie powinno podjąć wysiłki, by sprawa Ukrainy nie znalazła się na
marginesie. Zaznaczył, że Litwa ma plan pomocy dla
Ukrainy na kolejne lata. Dodał, że mimo zniechęcenia niektórych państw w kwestii reform na Ukrainie
widać postępy w wielu dziedzinach. Odnosząc się
z kolei do kwestii Białorusi, przewodniczący Viktoras Pranckietis powiedział, że Litwa zainteresowana
jest Białorusią „jako niepodległym państwem, w którym szanowane są prawa człowieka”.
Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Andrij Parubij mówił głównie o kwestiach związanych
z bezpieczeństwem regionu. Wskazywał na
konieczność rozszerzenia współpracy na basen mórz:
Czarnego i Bałtyckiego. „Ostatnie miesiące wykazały,
że Moskwa nie ma chęci wstrzymania agresywnej
polityki i przestrzegania postanowień mińskich”
– powiedział przewodniczący. Dodał, że bez
zapewnienia bezpieczeństwa na wschodzie Ukrainy
niemożliwy będzie postęp w innych dziedzinach.
Jego zdaniem, aby powstrzymać agresję, UE musi
podjąć decyzję o podtrzymaniu sankcji wobec Rosji.
Zgromadzenie Parlamentarne Sejmu i Senatu
RP, Sejmu Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej

Ukrainy przyjęło dokument końcowy, w którym
pierwszoplanowo potraktowano kwestie wielostronnego wsparcia dla Ukrainy, przestrzegania
praw człowieka i swobód obywatelskich na Białorusi oraz zagrożeń cybernetycznych. Zgromadzenie potwierdziło poparcie dla pełnej suwerenności
i integralności terytorialnej Ukrainy w granicach
uznanych prawem międzynarodowym i wezwało
Federację Rosyjską do zakończenia okupacji Krymu,
a także zaprzestania łamania praw człowieka jego
mieszkańców. Przypominano też, że porozumienia mińskie nie są realizowane przez stronę rosyjską w części dotyczącej bezpieczeństwa, działania
Federacji Rosyjskiej zaś prowadzą do zaostrzenia
sytuacji w Donbasie. W dokumencie zapisano, że
są podstawy do utrzymania sankcji nałożonych na
Rosję przez społeczność międzynarodową.
Zgromadzenie zaapelowało do parlamentów
państw członkowskich Unii Europejskiej o rozważenie pomocy dla Ukrainy i wyraziło poparcie dla
inicjatyw międzynarodowych na wzór Planu Marshalla, które zapewniłyby pomoc inwestycyjną dla
ukraińskiej gospodarki, wiążąc ją z postępem we
wprowadzaniu reform. Postanowiono wystosować
list do parlamentów krajów członkowskich UE i Kongresu Stanów Zjednoczonych z apelem o wsparcie
dla Ukrainy. Wezwano również do jak najszybszego
pełnego wdrożenia umowy o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą i zakończenia procedury zniesienia obowiązku wizowego dla Ukraińców.
Zgromadzenie zwróciło też uwagę na konieczność przygotowania instrumentów umożliwiających
skuteczne przeciwdziałanie zagrożeniom cybernetycznym. Wezwało instytucje Unii Europejskiej
i państwa członkowskie do silniejszego wsparcia
przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie akcjom dezinformacyjnym i propagandowym,
w szczególności poprzez wzmocnienie niezależnych i obiektywnych mediów rosyjskojęzycznych.
W dokumencie zadeklarowano, że niezależność Białorusi jest ważnym elementem architektury
bezpieczeństwa w Europie, a społeczeństwo białoruskie ma prawo do wolności zgromadzeń oraz
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pokojowego wyrażania swego sprzeciwu w stosunku do polityki, jaką prowadzi władza. Zaapelowano
do władz Białorusi o respektowanie podstawowych
praw człowieka, a także o poszanowanie swobód
obywatelskich i niezwłoczne zwolnienie wszystkich zatrzymanych. Opowiedziano się za rozwojem
współpracy parlamentów Białorusi i krajów unijnych, zaoferowano pomoc przy wdrażaniu niezbędnych reform gospodarczo-społecznych i podjęciu
dialogu społecznego.

Zgromadzenie poparło starania na rzecz rozbudowy najważniejszych połączeń infrastrukturalnych,
w tym elektroenergetycznych linii przesyłowych,
gazociągów, linii kolejowych i dróg, między jego
państwami członkowskimi. Podkreślono potencjał
projektu trasy transeuropejskiej Via Carpatia, z odgałęzieniem po stronie ukraińskiej, a także projektu Via Baltica. Zwrócono też uwagę na zagrożenia
związane z budową niebezpiecznej elektrowni atomowej w Ostrowcu na Białorusi.

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

SENAT
WOBEC POLONII
Prezydium Senatu 30 marca 2017 r. podjęło decyzję w sprawie podziału środków przeznaczonych na
opiekę nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r.
Łącznie na ten cel w budżecie Kancelarii Senatu zagwarantowano 75 mln zł.
W naborze, przeprowadzonym przez Kancelarię
Senatu, zgłoszono 680 ofert, czyli 36% więcej niż
w rekordowym pod tym względem 2016 r. Łączna kwota postulowanych dotacji to ponad 275 mln
zł (40% więcej niż w 2016 r.). Zgodnie z przyjętą
procedurą oferty zostały zaopiniowane przez Kancelarię Senatu, a następnie przez Komisję Spraw
Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, która
przekazała swoją opinię Prezydium Senatu. Ostateczną decyzję w sprawie zlecenia realizacji zadań
i udzielenia dofinansowania podjęło Prezydium
Senatu, które rozpatrzyło 647 ofert spełniających
wymogi formalne i przyznało dotacje 102 organizacjom pozarządowym na realizację 245 zadań.
Najwięcej pieniędzy otrzymały: Stowarzyszenie
„Wspólnota Polska”, Fundacja „Pomoc Polakom na
Wschodzie” oraz Fundacja „Wolność i Demokracja”. Zgodnie z przyjętymi przez Senat 6 kierunkami opieki nad Polonią i Polakami za granicą w latach 2017–19 wsparcie uzyskały przede wszystkim
zadania z zakresu edukacji, kultury i promocji Polski oraz ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego; wzmacniania pozycji środowisk
polskich i polonijnych w krajach zamieszkania; infrastruktury polonijnej oraz pomocy charytatywnej
i socjalnej.
W 2017 r. najwięcej środków (około 28,5 mln zł)
przeznaczono na realizację zadań związanych z edukacją. W ramach tego kierunku dotację przyznano
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m.in. Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” na wsparcie funkcjonowania polskich szkół społecznych
w Wielkiej Brytanii, Irlandii i USA, a także Fundacji
„Wolność i Demokracja” na realizację zadania „Pod
znakiem białego Orła”, czyli wspomaganie i rozwijanie szkolnictwa polskiego w Niemczech. Z senackich środków skorzysta też Fundacja „Oświata
Polska za Granicą”, wspierając szkolnictwo polskie
na Łotwie.
Około 12 mln zł otrzymają podmioty realizujące zadania z zakresu kultury i promocji Polski oraz ochrony
polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego:
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” (zadanie „Ocalić
od zapomnienia”, polegające na aktywizacji Polonii
do działania na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa
kulturalnego oraz ochrony miejsc pamięci narodowej
na Ukrainie i w Hiszpanii; inwentaryzacja 20 miejsc
pamięci na Ukrainie, opracowanie i wydanie 2 publikacji o miejscach pamięci; popularyzacja polskiego
dziedzictwa poza granicami); Stowarzyszenie Upamiętnienia Polaków Pomordowanych na Wołyniu
(wsparcie udziału Polonii i Polaków za granicą w pracach związanych z porządkowaniem i utrzymaniem
miejsc pamięci i męczeństwa na Wołyniu); Fundacja
Dziedzictwa Kulturowego (IV etap prac restauratorsko-konserwatorskich w Kolegiacie św. Trójcy w Ołyce na Wołyniu).
Kancelaria Senatu przekaże też środki Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” na zadanie ,,Powroty do
ojczyzny – szkolenia językowe i zawodowe”. W ramach kierunku: wzmacnianie pozycji środowisk
polskich i polonijnych w krajach zamieszkania stowarzyszenie otrzyma też środki na organizację XVII
Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie. Z senackich pieniędzy
będą też dotowane parafiady polonijne na Wschodzie, organizowane przez Stowarzyszenie „Parafiada” im. św. Józefa Kalsancjusza. Łącznie kancelaria
przekaże na te cele 12 mln zł.
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Kwotą około 8 mln zł Kancelaria Senatu wesprze
media polonijne. W ramach tego kierunku dotację przyznano m.in. Fundacji „Pomoc Polakom
na Wschodzie” na wsparcie polskich mediów na
Wschodzie, a Fundacji Wolność i Demokracja – na
realizację zadania „Polska platforma medialna –
Wschód – Ukraina 2017”.
Wśród zadań dotowanych w ramach kierunku:
infrastruktura polonijna Stowarzyszenie „Wspólnota
Polska” otrzyma środki na budowę Domu Polskiego
we Lwowie i nowego budynku Stanicy Harcerskiej
w St. Briavels w Wielkiej Brytanii. Łącznie na zadania w ramach tego kierunku zostanie przekazane
około 12 mln zł.
Około 2,5 mln zł otrzymają w 2017 r. organizacje
pozarządowe realizujące zadania z zakresu pomocy
charytatywnej i socjalnej. Z tych pieniędzy dotację
otrzyma m.in. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej na akcję „Paczka”, adresowaną do Polaków na
Wschodzie, a także Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna na zadanie „Bieda odbiera
nadzieję”, dzięki któremu pomoc otrzymają najbardziej potrzebujący Polacy na Wileńszczyźnie i Grodzieńszczyźnie. Dzięki senackiej dotacji Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie wesprze pomoc socjalną
i charytatywną dla środowisk polskich na Wschodzie.

Prezydenckim uczestniczyły także dzieci i młodzież
ze szkół Polskiej Macierzy Szkolnej w Wuppertalu
w Niemczech oraz z Kolegium św. St. Kostki i Polonijnego Liceum „Klasyk” w Warszawie. Jak podkreślił prezydent Andrzej Duda, z inicjatywy którego uchwalono nowelizację, była ona odpowiedzią
na liczne apele rodziców i nauczycieli pracujących
poza granicami kraju. Prezydent podziękował Sejmowi i Senatowi za poparcie jego propozycji.
20–22 stycznia 2017 r. wicemarszałek Maria Koc
i wiceprzewodniczący Komisji Spraw Emigracji
i Łączności z Polakami za Granicą senator Artur
Warzocha złożyli wizytę na Białorusi, gdzie zapoznali się z sytuacją mniejszości polskiej w tym kraju. W Grodnie przysłuchiwali się obradom forum
oświatowego, w którym uczestniczyli nauczyciele
polskich szkół na Białorusi. Jak podkreślano, mimo
ratyfikowania przez oba państwa porozumienia
o współpracy w dziedzinie edukacji sytuacja polskiej

Wydarzenia
Marszałek Stanisław Karczewski 12 stycznia
2017 r. wziął udział w uroczystości podpisania
przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy, dzięki której uczniowie i nauczyciele polskich szkół
za granicą uzyskali prawo do ulgowych przejazdów w naszym kraju. W uroczystości w Pałacu
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oświaty zarówno na Grodzieńszczyźnie, jak i w innych regionach Białorusi wciąż się pogarsza. Senatorowie odwiedzili także Sopoćkinie, gdzie w Domu
Miłosierdzia zapoznali się z planami pozyskania
budynku na potrzeby jedynego na Białorusi hospicjum i domu opieki społecznej dla osób samotnych
i starszych. Senatorowie spotkali się też z ordynariuszem Diecezji Grodzieńskiej biskupem Aleksandrem Kaszkiewiczem, który dziękował za wsparcie
udzielane przez polskie społeczeństwo Kościołowi
katolickiemu na Białorusi. W jego ocenie ważnym
zadaniem duszpasterskim jest wspieranie potrzeb
duchowych społeczności polskiej w tym kraju.
31 stycznia 2017 r. w Domu Polonii w Pułtusku
marszałek Stanisław Karczewski spotkał się z repatriantami z Kazachstanu, którzy osiedlili się
w Polsce pod koniec 2016 r. „Polska jest pięknym
krajem i na pewno nie będziecie żałować tego, że tu
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przyjechaliście” – podkreślił marszałek Senatu. Podczas spotkania rozmawiano o problemach, jakie napotykają repatrianci, a także o projekcie nowej ustawy repatriacyjnej. Polacy z Kazachstanu dziękowali
za umożliwienie im przeniesienia się do Polski i za
wszelką pomoc, jaką obdarowywani są na ojczystej
ziemi.
31 stycznia 2017 r. marszałek Stanisław Karczewski spotkał się z marszałkami 13 województw.
Rozmawiano o rozszerzeniu współpracy w zakresie
opieki nad Polonią i Polakami za granicą między
władzami samorządowymi i Senatem. Marszałkowie
zapewnili, że będą m.in. wspierać Izbę w budowie
Domu Polskiego we Lwowie. Jak przypomniał marszałek Stanisław Karczewski, starania o jego budowę
trwały ponad 25 lat. Prace już się toczą, lecz bez
wsparcia samorządów mogą potrwać jeszcze kilka
lat. Zdaniem marszałka dzięki Domowi Polskiemu
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we Lwowie „zbudujemy mosty polsko-ukraińskie”.
Marszałek podziękował za podejmowane przez
władze samorządowe inicjatywy na rzecz Polonii,
takie jak organizowanie wypoczynku dla dzieci
i młodzieży czy wydarzeń kulturalnych. Zaprosił
samorządowców do współpracy przy organizacji
Światowego Kongresu Polonii w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Marszałkowie
województw z zainteresowaniem odnieśli się do
propozycji zorganizowania w 2018 r. polsko-białoruskiego forum regionów.
18 marca 2017 r. w Rzymie marszałek Stanisław
Karczewski oraz przewodniczący Komisji Spraw
Zagranicznych i Unii Europejskiej senator Marek
Rocki wzięli udział w otwarciu XXII Zjazdu Związku Polaków we Włoszech. Marszałek Senatu podziękował uczestnikom zjazdu za podtrzymywanie
kontaktów z ojczyzną i działanie na rzecz polskiej
społeczności we Włoszech. „Jestem tutaj po to, aby
słuchać, jakie macie problemy, jakie troski, ale także po to, aby was wspierać, także finansowo” – powiedział. Przypominając, że od 10 lat nie zmieniła
się wysokość funduszy przeznaczonych na Polonię,
zapewnił, że będzie zabiegać o ich zwiększenie, ale
Polonia również musi go w tym wspierać. Zachęcał
do odwiedzania ojczyzny, współpracy z polskimi
instytucjami i angażowania się w przedsięwzięcia
w kraju.
Prezes Związku Polaków we Włoszech Urszula Stefańska-Andreini podkreśliła, że jego główne
zadania to reprezentowanie, koordynowanie i promocja jego działalności na terenie całych Włoch.
Mówiła też o upowszechnianiu wśród włoskiego
społeczeństwa wspólnej historii, podtrzymywaniu
i obronie dobrego imienia Polski, a także o nowo

powstających szkołach polskich we Włoszech
i wzroście liczby uczniów w już istniejących. Jak
podkreśliła, każda nowa polska szkoła powstała
w tym kraju przyczynia się do podtrzymywania
polskości wśród włoskiej Polonii.
17 marca marszałek Stanisław Karczewski spotkał
się z włoską Polonią w ambasadzie RP w Rzymie.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele związków, organizacji i stowarzyszeń Polaków we Włoszech, m.in. Związku Polaków we Włoszech, Stowarzyszenia Włosko-Polskiego z Genui i Rzymu,
nauczyciele ze szkolnych punktów konsultacyjnych,
dziennikarze portali polonijnych, przedsiębiorcy. Jak
zapewnił marszałek, Polsce zależy na kontaktach
z rodakami rozsianymi po całym świecie. Podkreślił,
że Senat chce, by Polonia była aktywna i stała się
partnerem w pracy na rzecz swojej ojczyzny.
21 marca 2017 r. zmarł prof. Piotr Małoszewski, członek Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy
marszałku Senatu, zasłużony działacz polonijny,
ceniony naukowiec, profesor nauk o Ziemi, Komandor Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego
w Jerozolimie. Aktywnie działał na rzecz Polonii
w Niemczech. Był dyrektorem Szkoły Przedmiotów
Ojczystych przy Polskiej Misji Katolickiej w Monachium, współzałożycielem Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego
oraz przewodniczącym Rady Naczelnej Polskich
Katolików Świeckich w Niemczech. Za swoją działalność został odznaczony Krzyżem Oficerskim,
Krzyżem Komandorskim oraz Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymał także papieski Order Świętego Sylwestra.
28 marca 2017 r. w Sali Kolumnowej Sejmu 62
młodych szachistów, w tym 2 z Ukrainy, zagrało w finale 6. edycji turnieju „Szachiści grają dla
Polonii”. Zwyciężyli: Filip Łuczak z AKS Hetman
z Koszalina, Hubert Jaszczuk z MUKS Stoczek 45
z Białegostoku i Krzysztof Majewski z AKS Hetman
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z Koszalina. Otwierając rozgrywki, wicemarszałek
Grzegorz Czelej powiedział, że szachy to najważniejsza dyscyplina sportowa. Uczą przewidywania,
pokory, ale też waleczności, czyli tego, co jest potrzebne w życiu każdego z nas. W finale turnieju,
zorganizowanym przez Polski Związek Szachowy
pod honorowym patronatem marszałka Senatu,
uczestniczyły dzieci – zwycięzcy turniejów mikołajkowych i świątecznych, rozegranych w grudniu
2016 r. Środki zebrane podczas akcji zostały przekazane na organizację obozu szachowego dla dzieci
polskich z Solecznik i Dniepru, który odbędzie się
10–20 sierpnia 2017 r. w Szydłowcu.

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

PRZEGLĄD
WYDARZEŃ
W Senacie 19 stycznia 2017 r. odbyła się debata
studentów I roku Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego, którzy wcielili się w role posłów reprezentujących różne ugrupowania polityczne. Debatowano m.in. o znaczeniu wyboru Antonio
Tajaniego na przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, ingerencji instytucji unijnych w politykę
państw członkowskich, o działaniach podejmowanych w obronie Polaków mieszkających w innych
państwach unijnych, a także o możliwościach rozwiązania konfliktu ukraińsko-rosyjskiego. Otwierając spotkanie, wicemarszałek Adam Bielan wskazał
na zbyt małą transparentność instytucji unijnych

34

i deficyt procedur demokratycznych jako jedne
z głównych przyczyn problemów związanych z integracją europejską i kryzysem zaufania obywateli
państw członkowskich do UE. Zwrócił także uwagę
na problemy związane z Brexitem i zmianami, jakie
mogą przynieść wybory w Holandii, Francji i Niemczech. Dla przyszłości Unii znaczenie może mieć
też prezydentura Donalda Trumpa. Wicemarszałek
wyraził nadzieję, że UE wyjdzie z obecnego kryzysu
wzmocniona, ale będzie musiała się zreformować.
Marszałek Stanisław Karczewski wziął udział
w debacie „Europa Karpat”, która odbyła się
29 stycznia 2017 r. w Przemyślu. „Bezpieczeństwo,
wymiana handlowa, wyzwania polityki energetycznej – to tylko kilka kluczowych kwestii, które pokazują, jak wiele możemy razem zrobić. Będę bardzo
zadowolony, jeśli nasza współpraca zaowocuje
intensywnymi kontaktami międzyludzkimi” – mówił podczas spotkania marszałek Senatu. Wskazał
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na duży potencjał współpracy karpackiej i wyraził
nadzieję, że jej konsekwencją będzie przybliżenie
tego niezwykle ciekawego regionu szerszym kręgom
obywateli, zachęcenie ich do odkrycia jego przyrodniczego i kulturalnego bogactwa.
Na potrzebę zacieśnienia współpracy gospodarczej i infrastrukturalnej wskazywali uczestniczący
w debacie, moderowanej przez marszałka Stanisława Karczewskiego, przedstawiciele państw karpackich. Mówiono m.in. o stworzeniu konkurencyjnego
dla Alp wspólnego regionu narciarskiego czy zorganizowaniu forum międzykarpackiego poświęconego gospodarce. Wskazywano na potrzebę powrotu
do źródeł europejskich wartości jako remedium na
europejski kryzys wartości, a także szczególną rolę
ludzi młodych w budowaniu tożsamości społecznej
i gospodarczej makroregionu karpackiego.
6 lutego 2017 r. w Muzeum Wojska Polskiego
marszałek Stanisław Karczewski i minister obrony
narodowej Antoni Macierewicz zainaugurowali obchody Roku Generała Józefa Hallera. Jak podkreślił

marszałek Stanisław Karczewski: „To dla nas wielki zaszczyt, że mogliśmy w Senacie uchwalić rok
2017 Rokiem generała Józefa Hallera. To wspaniała
postać – patriota, wojskowy, świetny organizator”.
Marszałek poinformował, że 20 kwietnia 2017 r.
w Senacie zostanie otwarta wystawa „150. rocznica Towarzystwa Gimnastycznego «Sokół»”. 24–25
maja, w 100. rocznicę utworzenia „Błękitnej Armii”,
w Senacie i na Uniwersytecie Kardynała Stanisława
Wyszyńskiego odbędzie się natomiast konferencja
poświęcona gen. Józefowi Hallerowi i jego dokonaniom. Trwają także prace nad zaprezentowaniem
w Senacie pamiątek po generale, które znajdują się
w Muzeum Tradycji Oręża Polskiego, w siedzibie
Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Nowym Jorku.
26–31 marca 2017 r. z pielgrzymką w Izraelu
przebywali weterani II wojny światowej z kraju
i zagranicy, m.in. żołnierze 2. Korpusu Polskiego,
Armii Krajowej i powstańcy warszawscy, w tym
przedstawiciele największych organizacji kombatanckich, m.in. Światowego
Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Weteranom towarzyszyli przedstawiciele władz
państwowych, m.in. wicemarszałkowie Sejmu i Senatu – Joachim Brudziński i Maria Koc,
senator Anna Maria Anders,
pełnomocnik rządu ds. dialogu międzynarodowego, oraz
szef Urzędu ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych Jan
Józef Kasprzyk. W pielgrzymce
wzięli także udział przedstawiciele duchowieństwa oraz
osoby uhonorowane medalem
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„Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”. W 1943 r.
na terenie Palestyny, będącej wówczas terytorium
mandatowym Wielkiej Brytanii, formował się 2. Korpus Polski, który następnie podjął walkę z III Rzeszą
Niemiecką na półwyspie Apenińskim.

Konferencje, wystawy
„Jest to wystawa szczególna, niezwykle wartościowa, bo prezentuje 12 największych, najwybitniejszych, najcenniejszych, zupełnie unikatowych
zabytków piśmiennictwa polskiego” – mówiła wicemarszałek Maria Koc, otwierając 11 stycznia
2017 r. w Senacie wystawę „Pierwsze/Najstarsze”,
poświęconą tekstom oraz zabytkom kultury i historii, dokumentującym początki państwa polskiego.

36

Jak podkreśliła, ekspozycja wpisuje się w obchody
1050. rocznicy chrztu Polski, wydarzenia o fundamentalnym znaczeniu dla kształtowania się polskiej
państwowości, a także kulturowej i narodowej tożsamości. Wicemarszałek Senatu przypomniała, że
prezentowane dzieła zachowały się w zbiorach Biblioteki Narodowej i od listopada 2015 r. do grudnia
2016 r. były udostępniane obywatelom w ramach
comiesięcznych 1-dniowych wystaw w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie. W ocenie dyrektora Biblioteki Narodowej Tomasza Makowskiego ekspozycja przypomniała najcenniejsze obiekty ze skarbca
biblioteki, ukazujące początki państwa polskiego.
Na kilkunastu planszach wystawowych ukazano historię i znaczenie dla polskiej kultury takich tekstów,
jak „Rocznik świętokrzyski dawny”, „Roczniki Jana
Długosza”, „Kazania świętokrzyskie”, „Psałterz floriański” czy „Kronika Galla Anonima”.
Podczas konferencji „Kierunki zmian statusu
prawnego sołectwa” dyskutowano o sołectwie
zarówno w aspekcie prawnym, jak i społecznym.
Uczestnicy spotkania, które odbyło się w Senacie 31
stycznia 2017 r., wskazywali na potrzebę wzmocnienia statusu sołectwa i sołtysa, przedstawili też
propozycje zmian ustawowych. Otwierając konferencję, zorganizowaną przez Komisję Samorządu
Terytorialnego i Administracji Państwowej wspólnie
z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów, marszałek
Stanisław Karczewski podkreślił znaczenie sołtysów w ich lokalnych środowiskach i aktywny udział
w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.
Dla wzmocnienia sołectwa zaproponowano m.in.,
wzorem rozwiązania przyjętego w wypadku dzielnic Warszawy w ustawie o samorządzie gminnym,
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określenie katalogu zadań sołectwa i przekazanie
przez gminę środków na ich realizację. Kolejną możliwością może być obligatoryjne powoływanie sołectw,
uzależnione np. od liczby mieszkańców. Przy wprowadzaniu zmian postulowano także uwzględnienie zróżnicowania regionalnego sołectw. Wskazywano na potrzebę zmiany statusu sołectw i usytuowania sołtysów
względem rady gminy i konieczność uprzedmiotowienia sołectw, gdyż obowiązujące przepisy nie stymulują
ich rozwoju. Podnoszono, że sołectwo powinno być
samorządem „pierwszego kontaktu” i współzarządzać
gminą, m.in. poprzez obowiązkowe konsultacje sołeckie, obowiązek powołania przez radę gminy radnego –
rzecznika sołeckiego lub komisji sołeckiej, interpelacje
sołeckie i sołecką inicjatywę uchwałodawczą, sołecką
inicjatywę lokalną.
„Władysław Biegański jest jedną z tych zasłużonych,
wyjątkowych postaci, które są mało znane” – mówił
marszałek Stanisław Karczewski, otwierając w Senacie
1 lutego 2017 r. wystawę „Doktor Władysław Biegański – życie i dzieło. W stulecie śmierci”. Cytując jeden z aforyzmów tego wybitnego lekarza, marszałek
podkreślił, że należy wymagać mało od świata, a dużo
od siebie. „Władysław Biegański to wzór lekarza, badacza, społecznika. Zostawił nam, lekarzom, proste
przesłanie: nie będzie dobrym lekarzem, kto nie jest
dobrym człowiekiem” – mówił przewodniczący Komisji Zdrowia senator Waldemar Kraska.

Ekspozycja, przygotowana przez Muzeum Częstochowskie we współpracy z Towarzystwem Lekarskim Częstochowskim, przypominała życie prywatne
i działalność Władysława Biegańskiego, lekarza, pedagoga, społecznika i filozofa. Senat w 2016 r. ustanowił rok 2017 Rokiem Władysława Biegańskiego.
„Cześć i chwała bohaterom” – tymi słowami powitali weteranów uczestnicy konferencji „Podziemna armia powraca. Młodzież w przywracaniu pamięci o Żołnierzach Wyklętych”, zorganizowanej
28 lutego 2016 r., w przeddzień Narodowego Dnia
Pamięci Żołnierzy Wyklętych, pod patronatem prezydenta Andrzeja Dudy, w Sali Kolumnowej Sejmu
przez parlamentarne zespoły: Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz Miłośników Historii wspólnie
z Ogólnopolskim Społecznym Komitetem Upamiętniania „Żołnierzy Wyklętych”. W liście skierowanym
do uczestników spotkania marszałek Stanisław Karczewski podkreślił, że uroczystości związane z tym
świętem stawiają sobie za cel godne upamiętnienie
wszystkich, którzy po 1944 r. nie pogodzili się z powojenną rzeczywistością i narzuconą Polsce obcą

politycznie i kulturowo władzą komunistyczną.
Marszałek przypomniał, że historia tych obchodów
rozpoczyna się w 2010 r., kiedy to prezydent Lech
Kaczyński złożył w Sejmie ustawę, by 1 marca ustanowić świętem państwowym. „Zapytają państwo,
dlaczego tak późno, po ponad 20 latach, demokratyczne państwo polskie funkcjonujące od 1989 r.
upomniało się o Żołnierzy Wyklętych, wyciągając
ich szczątki z «dołów zapomnienia»” – napisał. Zdaniem marszałka to zasadne pytanie, wydawało się
bowiem, że elity polityczne i opiniotwórcze III RP
uczczą wszystkich, którzy, sprzeciwiając się sowietyzacji Polski, zostali bestialsko zamordowani, byli
więzieni i represjonowani za działalność niepodległościową. „Tymczasem nic takiego się nie stało,
zapadła zmowa milczenia z wyjątkiem działalności
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części środowisk niepodległościowych. Na szczęście od paru lat to się zmieniło” – stwierdził marszałek Senatu.
Zdaniem marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego
Żołnierze Wyklęci byli kontynuatorami tradycji konfederackiej, powstańczej i niepodległościowej. Dziś
są symbolem więzi międzypokoleniowej, tymi, którzy patriotyzm i umiłowanie ojczyzny postawili wyżej niż własne życie. Jak podkreślił marszałek Sejmu,
stali się bohaterami młodego pokolenia.
Podczas międzynarodowej konferencji „Epidemia
otyłości – wyzwania dla Europy Środkowo-Wschodniej. Pacjenci, lekarze, system”, która odbyła się w Senacie 6 marca 2017 r., dyskutowano o zdrowotnych,
ekonomicznych i społecznych skutkach otyłości i jej
powikłań, a także o możliwościach przygotowania
i wdrożenia kompleksowego systemu leczenia chorych
na otyłość. Jak podkreślano, otyłość to nie problem
czy czynnik ryzyka, ale choroba, która wymaga właściwego diagnozowania i leczenia. Wskazywano na
potrzebę zmiany postrzegania otyłości, ponieważ traktowana jest jako wyraz słabej woli i złego trybu życia.
Postulowano jednoczesne prowadzenie działań profilaktycznych i leczniczych. Za ważne uznano zmianę
zwyczajów żywieniowych, przede wszystkim dzieci,
zwiększenie ich aktywności fizycznej, edukację zdrowotną społeczeństwa i pracowników ochrony zdrowia
w zakresie zasad zdrowego odżywiania i aktywności
fizycznej, ograniczenie reklam i marketingu, szczególnie kierowanego do dzieci, produktów spożywczych
z wysoką zawartością tłuszczu, cukru i soli.
Jak podkreślił marszałek Stanisław Karczewski,
rosnąca w szybkim tempie zachorowalność na otyłość każe na nowo przyjrzeć się temu problemowi.
Szczególne obawy budzi coraz większa liczba dzieci
z nadwagą i otyłością. Zdaniem posła do Parlamentu Europejskiego Bolesława Piechy to już nie epidemia, ale, jak niektórzy twierdzą, pandemia otyłości.
Jako główne przyczyny rosnącej liczby zachorowań
wskazał zmiany socjoekonomiczne, zmianę stylu życia i sposobu żywienia, a także coraz szybsze tempo
życia i stres. Zdrowotnymi skutkami otyłości są m.in.
cukrzyca typu 2, zaburzenia płodności, nowotwory czy kostno-stawowe zmiany zwyrodnieniowe.
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Na konsekwencje psychologiczne otyłości, takie
jak niska samoocena, izolacja społeczna i depresja,
zwrócił natomiast uwagę prof. Bolesław Samoliński
z Koalicji na rzecz Walki z Otyłością.
Podczas konferencji jako skuteczną i najbardziej
efektywną pod względem ekonomicznym metodę
leczenia otyłości wskazywano leczenie chirurgiczne. Niestety, w Polsce dostęp do leczenia bariatrycznego jest 6-krotnie mniejszy niż w krajach UE.
W Senacie 8 marca 2017 r. odbyła się konferencja
„Narodowy Program Zdrowia 2016–2020 – wyzwania organizacyjne”, zorganizowana przez Komisję
Zdrowia wspólnie ze Szkołą Zdrowia Publicznego
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
w Warszawie z okazji 45-lecia powstania Studium
Medycyny Społecznej i 20-lecia przekształcenia go
w Szkołę Zdrowia Publicznego. Podczas spotkania zastanawiano się, w jaki sposób skutecznie skłonić Polaków do zmiany stylu życia na bardziej prozdrowotny.
Wskazywano na ogromną rolę edukacji zdrowotnej,
i to jak najwcześniejszej. Mówiono także o możliwościach wykorzystania zasobów kadrowych zdrowia
publicznego w realizacji narodowego programu zdrowia i angażowania ich w proces opieki nad pacjentami.

Jak podkreślił marszałek Stanisław Karczewski,
niezwykle ważne jest zrozumienie problematyki zdrowia publicznego i właściwe jej traktowanie
przez polityków. Jego zdaniem w realizacji „Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020” niezbędna jest współpraca międzyresortowa. Według
dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego prof. Ryszarda Gellerta zapewnienie
dostępu do świadczeń zdrowotnych jest zadaniem
władz publicznych. Jarosław Pinkas z CMKP przypomniał natomiast, że cele strategiczne „Narodowego
programu zdrowia na lata 2016–2020” to poprawa
stanu zdrowia i długości życia Polaków oraz zmniejszenie społecznych nierówności w zdrowiu. Jego
zdaniem specjaliści zdrowia publicznego powinni
aktywnie zaistnieć w Internecie i mediach społecznościowych, bo bez tego nie będzie sukcesu narodowego Programu Zdrowia. W opinii Marka Wójcika
ze Związku Powiatów Polskich ważnym elementem
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realizacji narodowego programu zdrowia mogą być
samorządowe programy polityki zdrowotnej. Samorządy potrzebują jednak dalszej decentralizacji
i wsparcia, np. poprzez partnerstwo publiczno-prywatne.
Z okazji Światowego Dnia Konsumenta 10 marca
2017 r. w Senacie, pod honorowym patronatem premier Beaty Szydło, odbyła się konferencja „Ochrona
konsumentów w dobie rozwoju srebrnej gospodarki”, zorganizowana przez Senacki Zespół ds. Ochrony Konsumentów wspólnie z Urzędem Ochrony
Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) i Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Spotkanie poświęcono perspektywom rozwoju
srebrnej gospodarki w naszym kraju, a także charakterystyce seniorów jako szczególnej grupy konsumentów. Podjęto m.in. próbę odpowiedzi na pytanie,
w jaki sposób chronić konsumentów seniorów przed
nieuczciwymi praktykami przedsiębiorców. Mówiono m.in. o wybranych aspektach prawno-instytucjonalnych, dotyczących bezpieczeństwa tej grupy
konsumenckiej. Wskazywano także na znaczenie
społecznej odpowiedzialności biznesu i przykłady
dobrych praktyk wobec seniorów. Uczestnicy konferencji mówili o pozycji seniorów we współczesnej
gospodarce, o tym, w jaki sposób wpływają oni na
rynek produktów i usług w Polsce, a przedsiębiorcy dostosowują się do ich potrzeb. Na podstawie
doświadczeń UOKiK i rzeczników konsumentów
omówiono nieuczciwe praktyki rynkowe, m.in. poliso-lokaty, umowy zawierane ze sprzedawcami energii i usług telekomunikacyjnych, sprzedawane przez
banki usługi ubezpieczeniowe czy kary nakładane
za zerwanie umowy. Wiele uwagi poświęcono przykładom nadużyć handlowych wobec seniorów. Podnoszono, że konsumenci nie muszą znać szczegółowo przepisów prawa, a o bezpieczeństwo seniorów
powinny zadbać strona rządowa, przedsiębiorcy,

organizacje konsumenckie czy fundacje. Drogą do
poprawy losu starszych konsumentów nie są jednak
edukacja czy kampanie informacyjne, bo nieuczciwi sprzedawcy zawsze będą szybsi. Sens ochrony
konsumentów polega bowiem na tym, że mają oni
prawo nie wiedzieć, dlatego tak ważne jest wsparcie
instytucjonalne.
Jak podkreślił przewodniczący Senackiego Zespołu ds. Ochrony Konsumentów senator Ryszard
Majer, ze względu na starzenie się społeczeństwa
srebrna gospodarka będzie się rozwijała coraz intensywniej. Zaspokojenie potrzeb osób starszych
będzie dotyczyło m.in. zapewnienia jak najdłuższej
aktywności zawodowej, samodzielności, zagospodarowania czasu, organizacji usług transportowych,
dbałości o zdrowie i wygląd, zapewnienia integracji społecznej czy dostarczenia usług finansowych
dostosowanych do wieku. Zdaniem przewodniczącej Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Elżbiety Ostrowskiej w naszym kraju należy
zmienić sposób postrzegania osób starszych, grupy
coraz bardziej zróżnicowanej pod względem finansowym, zdrowotnym, poziomu wykształcenia czy
potrzeb i preferencji. Dopiero dostrzeżenie zmian
zachodzących w tej grupie społecznej przyczyni się
do rozwoju srebrnej gospodarki.
Debatę poprzedziło wręczenie odznaczeń przyznanych przez prezydenta Andrzeja Dudę rzecznikom konsumentów szczególnie zasłużonym w działalności na rzecz praw konsumenta.
W Senacie 14 marca 2017 r. dyskutowano o obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej jako jednej z form
partycypacji obywatelskiej, która mogłaby wzmocnić
aktywność społeczeństwa. Część uczestników konferencji „Rola obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w stanowieniu prawa miejscowego”, zorganizowanej przez Komisję Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej wspólnie z Wyższą Szkołę
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dziedzictwa kolejowego, opracowanie systemowego zabezpieczenia taboru i zabytków kolejowych,
a przede wszystkim powołanie Narodowego Muzeum
Kolejnictwa, które kompleksowo zadbałoby o rozproszone i niszczejące zabytki kolejnictwa. Ukazywałoby
całościowo historię polskiej kolei z uwzględnieniem
myśli technicznej i inżynierskiej, a także kompleksowo prezentowałoby infrastrukturę kolejową i zapewniało eksploatację zabytkowego taboru w połączeniu
ze współczesną infrastrukturą kolejową.

Finansów i Zarządzania w Warszawie, opowiedziała
się za ustawowym zagwarantowaniem obywatelom
prawa do inicjatywy uchwałodawczej, część zaś – za
obecnie funkcjonującym modelem.
Jak podkreśliła wicemarszałek Maria Koc, inicjatywa uchwałodawcza może mieć wpływ na wzmocnienie zaangażowania społeczności w funkcjonowanie gminy. Dzięki niej mieszkańcy mogą też realnie
wpływać na to, co dzieje się w ich gminie, rzadko
jednak z tej możliwości korzystają.
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Wyższej
Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie prof.
Marian Kallas zwrócił uwagę, że w związku z trwającym kryzysem przedstawicielstwa obserwowane
są pewne zaburzenia w procesie ewolucji demokracji przedstawicielskiej w kierunku demokracji partycypacyjnej. Postulowane przez ekspertów zmiany
mają na celu wzmocnienie i udoskonalenie samorządu jako zdecentralizowanej formy administracji
publicznej. Powinny one zmierzać w kierunku dalszej decentralizacji, dodania samorządowi kompetencji i zadań, a także zapewnienia stosownych do
tego środków finansowych.
Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senator Piotr
Zientarski za zasadne uznał znowelizowanie ustaw
dotyczących samorządu gminnego, powiatowego
i wojewódzkiego, które polegałoby na ogólnym zagwarantowaniu mieszkańcom prawa do inicjowania
uchwał. Kwestie szczegółowe z tym związane powinny zostać w statutach jednostek samorządu terytorialnego. Za ustawowym uregulowaniem inicjatywy uchwałodawczej przemawiają przede wszystkim
względy pragmatyczne. Takie rozwiązanie zlikwidowałoby także chaos prawny w tym zakresie.
O propozycjach rozwiązań, które pomogą ocalić
i zachować w dobrym stanie szeroko rozumiane dziedzictwo kolejowe w Polsce, debatowano w Senacie
27 marca 2017 r., podczas konferencji „Ochrona
dziedzictwa kolejowego w Polsce. Historia, zasób,
problemy i perspektywy”, zorganizowanej przez Komisję Infrastruktury, PKP Cargo oraz Polską Akademię
Nauk. Najważniejsze wnioski z dyskusji to potrzeba
powołania międzyresortowego zespołu ds. ochrony

Jak podkreślił marszałek Stanisław Karczewski,
modernizacja polskich kolei jest bardzo ważna,
ale należy dbać też o dziedzictwo kolejnictwa
w Polsce, ponieważ stanowi ono ważny element
naszej historii. Zdaniem przewodniczącego Komisji Infrastruktury senatora Stanisława Koguta kwestia ochrony kolejowych zabytków wymaga podjęcia zdecydowanych działań. Jego marzeniem
jest powstanie w naszym kraju muzeum kolejnictwa
na miarę angielskiego muzeum w Yorku, finansowanego zarówno przez państwo, jak i prywatny kapitał.
Jak zapewnił senator Stanisław Kogut, wypracowane podczas spotkania wnioski zostaną jak najszybciej przekazane resortowi infrastruktury. W opinii
senatora Roberta Gawła, kierującego zespołem ds.
zabytków kolejnictwa, działającego w ramach Komisji Infrastruktury, cel konferencji to przyspieszenie
wypracowania rozwiązań, które pomogą uratować
obiekty dziedzictwa kolejowego w Polsce, ułatwią
ich przejmowanie i ochronę, a także uregulują kwestie związane z finansowaniem.
O swoich osiągnięciach, a także problemach
związanych z prowadzoną działalnością mówili
przedstawiciele m.in. Klubu Sympatyków Kolei Wrocław, Towarzystwa Ochrony Zabytków Kolejnictwa
i Organizacji Skansenów Pyskowice, Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei Skierniewice czy Kolei Wąskotorowej Rogów – Biała Rawska.
Konferencji towarzyszyła wystawa, poświęcona
ochronie dziedzictwa kolejowego w Polsce, którą
29 marca 2017 r. otworzył marszałek Stanisław Karczewski.

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